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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid forskningsgenomgång framkom det i internationell forskning att det finns 

kunskap om sjuksköterskans arbetsbelastning, om stressfaktorer på arbetsplatsen och dess 

negativa påverkan på sjuksköterskans hälsa. Sjuksköterskan upplever en stark arbetsrelaterad 

stress, där tidspress och hög arbetsbelastning är återkommande fenomen på 

akutvårdsavdelningar. En kunskapsbrist råder kring sjuksköterskans upplevda hälsa, specifikt i 

relation till hennes upplevda möjlighet att ge god omvårdnad. Syfte: Studiens syfte var att 

undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa i relation till hennes upplevda möjlighet att ge god 

omvårdnad i en akutvårdskontext. Metod: Enkätundersökning av empirisk deskriptiv design 

med kvantitativ ansats. Resultat: Utifrån sjuksköterskornas skattning av hälsa och god 

omvårdnad sorterades frågorna in i rubrikerna: sjuksköterskans upplevda hälsa, omvårdnadens 

atmosfär, sjuksköterskans upplevda möjlighet att underhålla omvårdnadens kvalitet och 

stressorer i arbetsmiljön. Slutsats: Studien illustrerar ett gott exempel på sjuksköterskans 

upplevelse av hälsa och upplevelse av god omvårdnad i relation till varandra och KASAM. 

Sjuksköterskan kan ha en hög KASAM eller låg KASAM beroende på hög begriplighet och 

hanterbarhet men låg meningsfullhet, eller låg begriplighet och hanterbarhet men hög 

meningsfullhet. Det vill säga att en sjuksköterska väl kan ha god hälsa utan att hon har relation 

till god omvårdnad om begriplighet och hanterbarhet finns. Likaså kan sjuksköterskan uppleva 

avsaknad av hälsa med att detta är i relation till att uppleva god omvårdnad om meningsfullhet 

finns. Klinisk betydelse: Det krävs en insikt om vad relationen hälsa och välmående hos 

sjuksköterskan, satt i sammanhang med huvuduppgiften, det utförda omvårdnadsarbetet, 

egentligen kräver. 

Nyckelord: sjuksköterska, hälsa, omvårdnad, akutvårdsavdelning, KASAM 

 



 

ABSTRACT 

Background: Internationally, there is an existing knowledge about nurses’ workload, stress 

factors in workplaces and its negative impact on nurses’ health. In acute care settings, the 

nurses experience a strong work-related stress, where time pressure and heavy workload are 

recurring phenomena. A lack of knowledge exists about the nurse's perceived health, 

specifically in relation to her experienced ability to provide good care. Aim: The aim of this 

study was to examine nurses’ experienced health, in relation to her experienced ability to 

provide good nursing, in acute care settings. Method: A survey of empirical descriptive 

design with quantitative approach. Result: Based on nurses' estimates of health and good 

nursing, the questions were arranged under the following headlines: experienced health – good 

nursing, lack of health – absence of nursing, experienced health – absence of nursing and lack 

of health – good nursing. Conclusion: The study is a good example of the relation between a 

nurse's experienced health, her cognition of well performed nursing and sense of coherence. 

The nurse may have a high or low sense of coherence due to high comprehensibility and 

manageability but low meaningfulness, or low comprehensibility and manageability but high 

meaningfulness. Due to high comprehensibility and manageability the nurse can experience 

good health, but it may not be related to good nursing. The nurse can also experience a lack of 

health but perform good nursing, due to high meaningfulness. Clinical significance: The 

study indicates that it requires an understanding for the relation between health and well-being 

of the nurses, put in context with the main task, the nursing. 

Keywords: nurse, health, nursing, acute care setting, sense of coherence 
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INLEDNING 

Eva, legitimerad sjuksköterska, går på morgonpasset och tar emot överrapporteringen 

från nattsjuksköterskan. Eva konstaterar att två patienter är behov av smärtlindring, en 

ska förberedas inför operation, hon ska dela morgonmedicin, kontakta läkare, skriva 

en epikris hon inte hann med igår och en ny patientinskrivning väntar. Det är hög 

belastning på avdelningen. Framåt lunch har Eva inte hunnit utföra hälften av det hon 

planerat. Hon börjar känna sig frustrerad och stressad. ”Hjälp så mycket arbete jag 

kommer lämna efter mig till kvällen. Men jag måste komma iväg så jag hinner hämta 

Lisa på dagis. Hon ska inte behöva stå och vänta utanför med fröken en gång till”, 

tänker Eva medan hon lyssnar på en anhörig.  

 

Beskrivningen är ett exempel som speglar våra egna erfarenheter från sjuksköterskans 

arbetsförhållanden på en akutvårdsavdelning. Kraven är höga och tiden räcker inte till. 

Sjuksköterskorna på avdelningen har inte tid för en andningspaus, och de hinner knappt 

se till sina egna behov. Många gånger finns det inte möjlighet att sätta sig ner för lunch, 

utan att bli avbruten flera gånger. Dessa fenomen upprepade sig dagligen bland alla 

sjuksköterskor och sågs som en naturlig del av arbetet. I denna stressiga miljö och 

arbetssituation väcks en undran om sjuksköterskan överhuvudtaget kan må bra enligt 

beskrivningen ovan, och om god omvårdnad går att genomföra eller skapa.  
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BAKGRUND 

Dagens moderna sjukvårdsinrättningar besöks av ett ökat antal patienter varje år 

samtidigt som resurserna blir proportionellt mindre. I relation till den åldrande 

populationen, som stadigt ökar, blir det mer komplexa sjukdomstillstånd att precisera 

och förklara. Det ökade trycket har lett till kortare vårdtid för patienten och högre krav 

på sjukvården (Curtis, Tzannes & Rudge, 2011). I en studie av DeCola och Riggins 

(2010), gjord på 2203 sjuksköterskor i elva länder, framkom det att 46 procent av 

sjuksköterskorna anser att arbetsbelastningen är högre idag än fem år tidigare. Endast 

53 procent av de tillfrågade anger att de sannolikt kommer utöva yrket om fem år 

(ibid.). I en studie från Turkiet tillfrågades sjuksköterskor om orsaken till varför de 

valde att lämna sitt yrke (Gök & Kocaman, 2011). Resultatet visade att den främsta 

anledningen var relaterat till otillfredsställande arbetsförhållanden, vilket innebar 

oregelbundna arbetstider, ofta övertid, överbelastning, stress och potentiellt skadlig 

arbetsmiljö (ibid.). I en studie genomfört av finska forskare redovisas ett samband 

mellan hög arbetsbelastning och ökad sjukfrånvaro bland sjuksköterskor. När 

belastningen i arbetet överskred det optimala ökade antalet sjukanmälningar (Rauhala 

et al., 2007). Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef och Maes (2011) redovisar en 

skillnad i arbetsbelastning mellan sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar och 

intermediäravdelningar. Det som signifikant skiljde sig mellan grupperna var att 

sjuksköterskorna på akutvårdsavdelning rapporterade högre tidspress, arbetet var mer 

fysiskt krävande, beslutsförmåga var sänkt och utförandet av arbetet försämrades. Det 

ledde till mindre uppskattning för arbetet (ibid.). I den ovannämnda studien av DeCola 

och Riggins (2010) tillfrågades 2203 sjuksköterskor om vad de upplevde som mest 

utmanande på arbetsplatsen. Av informanterna angav 92 procent tidsbrist och 96 

procent svarade att de önskade mer tid till omvårdnad då det skulle ha stor inverkan på 

patientens hälsa (ibid.). 

 

I en studie undersöktes iranska sjuksköterskors allmänna och psykiska hälsa i relation 

till organisatoriska, fysiska- och psykosociala arbetsförhållanden samt familjesituation 

(Arsalani, Fallahi-Khoshknab, Josephson & Lagerstrom, 2012). Resultat visar att tre av 

fyra rapporterade övertidsarbete som ett återkommande fenomen, och både fysisk och 

psykisk ohälsa var associerade med ogynnsamma arbetsförhållanden (ibid.). Forskning 

redovisar att hög arbetsbelastning har en skadlig effekt på sjuksköterskans fysiska och 
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psykiska välmående. Det är dock oklart hur och i vilken utsträckning det påverkar 

hennes sociala liv och familj (Lim, Bogossian & Ahern, 2010). 

 

En irländsk rapport hävdar att arbetsmiljön på en akutvårdsavdelning är mer 

känslomässigt krävande för hela personalgruppen, inklusive sjuksköterskor, då det ofta 

förekommer aggression, våld och traumatiska händelser, men trots det blir personalen 

inte mer stresstålig (Healy & Tyrrell, 2011). Inom omvårdnadsarbete betraktas 

risksituationer, sårbarhet och oförmåga som en del av sjuksköterskeyrket (Girondi, 

Backes, Argenta, Meirelles & dos Santos, 2010). Malinauskiene, Leisyte, Romualdas 

och Kirtiklyte (2011) har undersökt sambandet mellan litauiska sjuksköterskors 

självuppskattade hälsa och psykosociala faktorer i arbetet och vardagen. Exempel på 

dessa faktorer var levnadsvanor, psykiskt lidande, trivsel på arbete och avsaknad av 

känsla av sammanhang. Av de 748 tillfrågade sjuksköterskorna svarade 60,4 procent att 

de skattade sin hälsa negativ. Detta var förknippat med ålder, höga arbetskrav, låg 

kontroll i arbetet, minskat socialt stöd på arbetsplatsen, låg fysisk aktivitet, psykisk 

ohälsa, missnöje över arbetet och låg känsla av sammanhang (ibid.).  

 

Purcell, Kutash och Cobb (2011) undersökte sambandet mellan sjuksköterskornas 

upplevda stress och bemanningen på ett sjukhus. Resultatet visade att ett samband 

mellan ålder, antal patienter och vilken veckodag dessa arbetade på, bidrog till ökad 

stress. Mindre erfarna sjuksköterskor upplevde mer omvårdnadsstress än de som hade 

mer erfarenhet (ibid.). Det förekom skillnader mellan akutvårdsavdelningar och 

primärvården, då sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar oftare blev avbrutna under 

kommunikation och arbetsmoment. Dessa störningar i överföringen av information 

resulterade i medicinska fel och sämre kliniska resultat (Burley, 2011). 

Teoretisk referensram 

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och undervisade främst i Israel 

och USA (Antonovsky, 2003). Antonovsky skrev ett antal studier om olika 

socioekonomiska samhällsklasser utifrån aspekterna sjukdom och hälsa. Han grundade 

den salutogenetiska modellen baserad på intervjuer med överlevande från 

koncentrationsläger under andra världskriget. Den salutogena modellen utgår från 

begreppen generell motst ndsresurs      , generell motst ndsbrist       och 

KASAM, känsla av sammanhang. Antonovskys modell tar fokus p  individens 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Purcell%2C%20Stacey%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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friskfaktorer, m jligheter, resurser och delaktighet. Antonovsky (2003) beskriver hög 

KASAM som att ha god tillgång till generell motståndsresurs (GMR). Vid 

påfrestningar utlöser individen stressorer i olika skiftningar. Det handlar om individens 

förmåga att anpassa sig till den sociala sfären och skapa en positiv atmosfär i samspel 

med omgivningen och dess resurser. Således menar Antonovsky att individens GMR 

handlar om kraft där makt, pengar, social status, jagstyrka och socioekonomisk 

stabilitet är en förutsättning. Antonovsky använder begreppen från olika håll, där 

avsaknad av GMR presenteras som generell motst ndsbrist      .  efinitionsm ssigt 

h vdar  ntonovsky att     k nnetecknas av livserfarenhet d r en avsaknad av 

entydighet och delaktighet i utformande av logik och en balans emellan brist och 

 verbelastning. Stressorer som alstrar ohälsa berör ofta privata faktorer s som 

fattigdom, sjukdom, tidspress och  verbelastningar.  ed     menar  ntonovsky att 

påfrestningar kan hindra utvecklingen och att hälsan kan försämras vid svåra 

livshändelser. Däremot kan GMR utveckla individen vid svåra livshändelser med hjälp 

av resurser från tidigare livserfarenheter. Individens stressorer påverkas av inre och 

yttre faktorer, där vissa alstrar ohälsa och andra främjar hälsa. GMR kan upprätthålla 

känslan av sammanhanget. Graden av KASAM kan ses som ett mått på upplevd hälsa 

och avgör individens upplevelse av välbefinnande. KASAM, känsla av sammanhang 

har fokus på hälsa och inte sjukdom (ibid.).  

 

Begreppet KASAM utgår från tre komponenterna: hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2003).  Dessa komponenter ser till individens förmåga att 

hantera livets motgångar och hitta en förklaring till orsaker samt att förstå innebörden 

av det som sker i situationen. Med begriplighet avses den kognitiva hanteringen av inre 

och yttre stimuli. Beroende på individens förmåga att hantera stimuli kommer hon att 

uppleva omvärlden antingen som begriplig eller som ett oförklarligt kaos. Med hög 

begriplighet går överraskningar att ordna och förklara. Svåra händelser som dödsfall 

går att göra gripbara. Hanterbarhet handlar om individens hantering av sina resurser 

som hjälper henne att möta krav. Det handlar om hur individen hanterar sina känslor 

och inte fastnar i negativa tankebanor. Med en hög hanterbarhet blir individen inte ett 

offer och upplever sig inte orättvist behandlad. Komponenten meningsfullhet beskriver 

känslomässig motivation, medverkan och delaktighet. Om individen finner mening 

med livet upplevs problem värda att satsa energi på och omvärdera. Meningsfullhet 

handlar också om hur individen konfronterar utmaningar och tar sig igenom 
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påfrestningar (ibid.). Den teoretiska referensramen användes i resultatdiskussionen för 

att förklara analysens fynd, den nya kunskapen, utifrån den undersökta kontexten. 
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PROBLEMFORMULERING 

Genomgång av internationell forskning har visat att det finns kunskap om 

sjuksköterskans arbetsbelastning, om stressfaktorer på arbetsplatsen och att dessa 

stressfaktorer påverkar sjuksköterskans hälsa negativt. I studier framkommer det att 

sjuksköterskan på akutvårdsavdelningar där tidspress och hög arbetsbelastning är ett 

återkommande fenomen upplever en stark arbetsrelaterad stress. Det har också 

framkommit att det saknas kunskap gällande sjuksköterskans upplevda hälsa, specifikt i 

relation till hennes upplevda möjligheter att ge patienten god omvårdnad. 

Begreppsbeskrivning 

I denna studie beskrivs god omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv genom fyra 

centrala begrepp – människa, miljö, omvårdnad och hälsa (Fawcett, 2005). Begreppet 

människa ser till individen i sin kulturella kontext satt i ett omvårdnadssammanhang. 

Miljö är ett vitt begrepp som omfattar allt från samspel mellan människor, till miljön 

där omvårdnaden sker. Det innefattar även individens närmiljö till världspolitik som 

inverkar på dennes hälsa. Definition av omvårdnad omfattas av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder och dess resultat i ett ömsesidigt samspel med patienten. 

Begreppet hälsa representerar människans livscykel (ibid.).  

SYFTE 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa i relation till hennes 

upplevda möjlighet att ge god omvårdnad i en akutvårdskontext. 
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METOD 

Design 

Denna studie har en empirisk deskriptiv design med kvantitativ ansats. En deskriptiv 

design valdes för att kunna beskriva egenskaper hos en viss population (Polit & Beck, 

2010). 

Urval 

Identifiering av informanter till studien utgick från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Deltagarna bestod av legitimerade sjuksköterskor från fyra olika sjukhus på 

akutvårdsavdelningar. Målet var att få in minst 50 informanter och totalt erhölls 90. 

Endast nattjänstgörande sjuksköterskor och sjuksköterskor utan svensk legitimation 

exkluderades. Majoriteten av informanter var kvinnor (81 av 90) och resterande var 

män (9 av 90). Deltagarnas ålder varierade mellan 22-63 år och medianen var 31 år. 

Medianen på antal verksamma år som sjuksköterska var tre år och arbetsåren varierade 

mellan 0-36 år. Sju av deltagarna var specialistutbildade.  

Mätinstrument 

Enkäten framställdes utifrån studiens syfte och inspiration hämtades från två beprövade 

hälsoenkäter Hälso-index (HI) och SF-36 (Nordström, Nyman & Theorell, 1992; 

Sullivan, Karlsson & Ware, 1995). HI är validerad och offentliggjordes av Gun 

Nordström år 1992 (Nordström, Nyman & Theorell, 1992). Frågor i HI skattar 

individens subjektiva upplevelse av både fysiskt och psykiskt välbefinnande, det vill 

säga det generella hälsotillståndet. HI utformar svarsalternativen i en fyrgradig skala 

och besvaras med intervallet ”mycket bra” till ”mycket d lig”  ibid. . Totalt består HI 

av 10 flervalsfrågor, varav fem frågor inkluderades (Bilaga III) med relevans till syftet i 

den aktuella studien. För att komplettera frågor användes SF-36 enbart som inspiration. 

SF-36 mäter hälsa och livskvalitet utifrån subjektiva fysiska och psykiska hälsobesvär 

(Sullivan, Karlsson & Ware, 1995). Enkäten bestod av 36 frågor. En fråga från SF-36 

(tidsperiod fyra veckor) var till exempel: Under det senaste fyra veckorna, i vilken 

utsträckning har ditt kroppsliga tillstånd eller dina känslomässiga problem stört ditt 

vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? Utifrån inspiration 

konstruerades egna frågor bestående av två huvudområden: upplevd hälsa och upplevd 

god omvårdnad. Enkäten bestod av bland annat allmänna frågor rörande kön, ålder, 
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yrkesverksamma år och eventuell specialistutbildning.  Enkäten innehöll totalt 20 

flervalsfrågor varav nio handlade om sjuksköterskans upplevda hälsa och elva handlade 

om upplevd god omvårdnad. För att förenkla ifyllandet utformades frågorna med fyra 

svarsalternativ fr n ”st mmer inte alls” till stämmer helt”. Uppsatsf rfattarna testade 

mätinstrumentet flertalet gånger på varandra genom att besvara enkäten under 

tidtagning. Vid tidtagning tog det 3-5 minuter att fylla i enkäten.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling ägde rum på fyra olika sjukhus. Uppsatsförfattarna uppsökte 

verksamhetschef på respektive akutvårdsavdelning för att inhämta tillstånd för 

utförande till studien (Bilaga I). Samtidigt bokades möten för presentation av studien 

och genomförandet av datainsamlingen. Datainsamlingen skedde till största del vid 

bokade möten såsom APT-möten (arbetsplatsträff) där samtliga sjuksköterskor på 

avdelningen var samlade. Innan enkäten delades ut gavs muntlig information om 

studiens syfte, inklusionskriterier, att enkäten skulle fyllas i individuellt samt en 

skriftlig deltagarinformation om informerat samtycke (Bilaga II). På vissa avdelningar 

inhämtades data vid flera tillfällen och informanterna informerades om att endast 

besvara enkäten en gång. På en del akutvårdsavdelningar hade informanter tid att 

besvara enkäten vid samma tillfälle då tillstånd inhämtades från verksamhetschef. Vid 

varje avdelning bokfördes antalet utlämnade enkäter för att kontrollera att samma antal 

kom tillbaka. Det initiala målet var att få 50 ifyllda enkäter vilket reviderades under 

datainsamlingens gång till 90 enkäter. Datainsamlingen pågick sammanlagt under en 

period av tio arbetsdagar.  

Dataanalys 

Efter datainsamling från varje avdelning summerades alla svar skriftligt i en tom enkät i 

en sammanhållen logisk struktur. Sammanställning av data bearbetades i 

dataprogrammet Microsoft Excel där rådata analyserades och summerades efter antal 

och procent, vilket gav fyra tabeller (Tabell 1-4). Utifrån enkätfrågorna och skattning 

av sjuksköterskornas upplevda hälsa och upplevd god omvårdnad strukturerades 

innehållsmässiga likheter efter fyra grupper. Grupperingarna visas som rubriker i 

resultatet: sjuksköterskans upplevda hälsa, omvårdnadens atmosfär, sjuksköterskans 

upplevda möjlighet att underhålla omvårdnadens kvalitet och stressorer i arbetsmiljön.  

Resultaten redovisades alltså med hjälp av löpande text och tabeller (Tabell 1-4). För 
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att åskådliggöra resultatet i text reducerades svarsalternativen till två utfall, positivt 

respektive negativt. De positiva och negativa utfallen summerades under 

sammanfattande uttryck stämmer inte alls med stämmer ganska dåligt och stämmer 

ganska bra med stämmer helt. I fyrfältstabellen (Figur 1) användes de två utfallen i 

kombination med orden avsaknad av och god. Det ledde till en mer överskådlig 

redovisning av analysfynden, det vill säga om hur sjuksköterskorna upplevde sin hälsa 

och deras upplevda möjlighet till att utföra god omvårdnad, det vill säga av analysens 

fynd. 

ETISKA ASPEKTER 

Vid varje akutvårdsavdelning tillfrågades respektive verksamhetschef om tillstånd att 

genomföra undersökningen på dennes klinik. Respektive verksamhetschef lämnade ett 

skriftligt godkännande (Bilaga I). Deltagarna informerades skriftligt och fick samtidigt 

skriva på deltagarinformation angående konfidentialitet och frivillighet att delta i 

studien (Bilaga II). Endast uppsatsförfattarna och i vissa fall handledaren och 

examinatorn har tillgång till de ifyllda enkäterna. Strävan efter god forskningsetik var 

genomgående under hela studien, det vill säga att inte förvanska, förfalska eller 

fabricera fakta (Vetenskapsrådet, 2011).  
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RESULTAT   

Analysens resultat presenteras i procent och är beräknade på totala antalet ifyllda 

enkäter (n=90 om inget annat anges). Svarsalternativen är summerade efter positiva och 

negativa utfall. Till varje rubrik presenteras en tabell i vilken procent och antal 

svarande per svarsalternativ (Tabell 1-4). Från de fyra olika sjukhusen erhölls totalt 90 

ifyllda enkäter, vilket gav en svarsfrekvens på 100 procent.  

Sjuksköterskans upplevda hälsa 

Analysens resultat visade att majoriteten, 89 procent, av deltagarna skattade sig ha ork, 

medan resterande 11 procent ansåg sig ha begränsad ork (Tabell 1). 

Övervägande del, 96 procent, av deltagarna skattade sig som glad. Samtidigt angav 4 

procent sig som ledsna. På frågan om sjuksköterskan kände sig ensam eller isolerad 

skattade 89 procent att de inte var ensamma. Övriga 11 procent kände sig ganska 

ensamma. På frågan hur deltagarnas sömn var hävdade 69 procent att de sov bra. 

Övriga 31 procent angav sig sova dåligt. Huruvida deltagarna besvärades av värk eller 

smärta upplevde 30 procent sig ha värk. Resterande 70 procent ansåg att de sällan hade 

värk. 

 

 

 

 

Fråga     Totalt 

(n=0) 

n(%) 

Hur är det 

med ork? 

Orkar ingenting 

 

 

0(0) 

Orkar ganska 

lite 

 

10(11) 

Orkar 

ganska 

mycket 

68(76) 

Orkar nästan 

hur mycket 

som helst 

12(13) 

 

 

 

90(100) 

Hur är det 

med ditt 

humör? 

Är så ledsen 

man kan bli 

0 (0) 

Är ganska 

ledsen 

4(4) 

Är ganska 

glad 

72(80) 

Är så glad 

man kan bli 

14(16) 

 

 

90(100) 

Känner du dig 

ensam och 

isolerad? 

Mycket ensam 

 

0(0) 

Ganska 

ensam 

10(11) 

Inte särskilt 

ensam 

25(28) 

Inte alls 

ensam 

55(61) 

 

 

90(100) 

Hur är din 

sömn? 

Sover mycket 

dåligt 

9(10) 

Sover ganska 

dåligt 

19(21) 

Sover 

ganska bra 

45(50) 

Sover mycket 

bra 

17(19) 

 

 

90(100) 

Besväras du av 

värk eller 

smärta? 

Har ständig värk 

 

5(6) 

Har ofta värk 

 

22(24) 

Har sällan 

värk 

 42(47) 

Har aldrig 

värk 

21(23) 

 

 

90(100) 

Tabell 1. Sjuksköterskans upplevda hälsa. Svarsfrekvens i antal (n=0) och procent n(%) 
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Sjuksköterskans upplevda möjlighet att underhålla omvårdnadens kvalitet 

På frågan om sjuksköterskorna upplevde sig vara tillfredsställda med de utförda 

omvårdnadsinsatserna, skattade övervägande del, 90 procent, sig som nöjda (Tabell 2). 

Resterande del, 10 procent, skattade sig som mindre nöjda med de omvårdnadsinsatser 

de utfört. Deltagarna tillfrågades om de upplevde meningsfullhet i mötet med patienten.  

Övervägande del, 95 procent, skattade att de upplevde meningsfullhet. Samtidigt ansåg 

5 procent en avsaknad av meningsfullhet i mötet med patienten. I resultatet påträffades 

en jämn fördelning mellan huruvida deltagarna upplevde att det fanns tid för reflektion 

efter vårdandet av en patient. Analysresultatet visar att 52 procent av deltagarna 

upplevde att det stämde, samtidigt som 48 procent skattade att reflektionen var 

bristfällig. På frågan om deltagarna strävar efter att skapa adekvata omvårdnadsåtgärder 

hävdade övervägande del, 96 procent, uppleva en strävan. De resterande 4 procenten 

skattade att deras strävan var bristfällig. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt 

Totalt 

(n=0) 

 n(%) 

 Upplever du dig tillfredsställd 

med de omvårdnadsinsatser du 

utför? 

1(1) 8(9) 68(76) 13(14) 90(100) 

Upplever du meningsfullhet i 

ditt möte med patienten? 

0(0) 5(5) 41(46) 44(49) 90(100) 

Har du upplevt att det finns tid 

för reflektion efter vårdandet 

av en patient? 

9(10) 34(38) 37(41) 10(11) 90(100) 

Strävar du efter att skapa 

adekvata 

omvårdnadsåtgärder? 

0(0) 4(4) 35(39) 51(57) 90(100) 

Tabell 2. Sjuksköterskans upplevda möjlighet att underhålla omvårdnadens kvalitet. 

Svarsfrekvens i antal (n=0) och procent n(%) 
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Tabell 3. Omvårdnadens atmosfär. Svarsfrekvens i antal (n=0) och procent n(%) 

Omvårdnadens atmosfär 

På frågan om deltagarna upplevde att patienterna inte fick god omvårdnad på grund av 

tidsbrist skattade 60 procent att det stämde. (Tabell 3). Övriga 40 procent ansåg att 

patienterna fick god omvårdnad oberoende av tidsbrist. Deltagarna tillfrågades om de 

upplevde att patienterna inte får god omvårdnad på grund av hög arbetsbelastning. 

Totalt ansåg 55 procent av deltagarna att det stämde. Resterande 45 procent upplevde 

att patienterna får god omvårdnad vid hög arbetsbelastning. Majoriteten, 97 procent, av 

deltagarna ansåg sig inte hålla med om att patienter inte får god omvårdnad på grund av 

sjuksköterskans allmänna hälsotillstånd. Minoriteten, 3 procent, upplevde att det 

stämde ganska bra. Huruvida hög arbetsbelastning påverkade möjligheten till 

patientcentrerad vård, skattade 59 procent av 89 deltagare att det stämde. Övriga 41 

procent (n=89) ansåg att hög arbetsbelastning kunde påverka patientcentrerad vård. 

Deltagarna, 97 procent av n=89, upplevde en vårdgemenskap i samspel med patienten, 

medan 3 procent (n=89) upplevde att det inte stämde. Att arbetsmiljön främjar god 

omvårdnad skattade 71 procent stämde bra, och resterande 29 procent hävdade att det 

stämde dåligt. 

*ett internt bortfall av 90 

 

Fråga Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska  

bra 

Stämmer 

helt 

Totalt 

(n=0) 

n(%) 

Har du under de senaste fyra veckorna 

upplevt att patienter inte får god 

omvårdnad på grund av tidsbrist? 

8(9) 28(31) 46(51) 8(9) 90(100) 

Har du under de senaste fyra veckorna 

upplevt att patienter inte får god 

omvårdnad på grund av hög 

arbetsbelastning? 

5(6) 35(39) 39(43) 11(12) 90(100) 

Har du under de senaste fyra veckorna 

upplevt att patienter inte får god 

omvårdnad på grund av ditt allmänna 

hälsotillstånd? 

61(68) 26(29) 3(3) 0(0) 90(100) 

Har du under de senaste fyra veckorna 

upplevt att hög arbetsbelastning påverkar 

möjligheten till patientcentrerat vård med 

hänsyn till dennes individuella 

förutsättningar? 

10(11) 27(30) 43(49) 9(10) 89(100)* 

Upplever du vårdgemenskap i samspel 

mellan dig och patienten? 

0(0) 3(3) 61(69) 25(28) 89(100)* 

 

Har du upplevt att din arbetsmiljö 

främjar god omvårdnad? 

 

5(6) 21(23) 49(54) 15(17) 90(100) 
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Tabell 4. Stressorer i arbetsmiljön. Svarsfrekvens i antal (n=0) och procent n(%) 

Stressorer i arbetsmiljön 

Sjuksköterskorna tillfrågades om de har upplevt att arbetsrelaterad stress har påverkat 

deras allmänna hälsotillstånd (Tabell 4). Här var svarsfrekvensen jämn bland deltagarna 

då 47 procent ansåg att det inte stämde, och 53 procent upplevde att det påverkade det 

allmänna hälsotillståndet. Deltagarna tillfrågades om de under de senaste fyra veckorna 

upplevt en tidsbrist att utföra arbetsuppgifterna. Majoriteten, 69 procent, upplevde att 

det stämde. Resterande del, 31 procent, skattade att tidsbrist inte var ett hinder för att 

utföra arbetsuppgifterna. På frågan om deltagarna upplevt att arbetsrelaterade problem 

gått ut över privatlivet hävdade 70 procent att det inte stämde. Övriga, 30 procent, 

upplevde att arbetsrelaterade problem påverkar privatlivet. Majoriteten, 72 procent, av 

sjuksköterskorna skattade att oregelbundna arbetstider påverkade hälsan negativt. 

Övriga 28 procent upplevde inte att oregelbundna arbetstider påverkade hälsan. På 

frågan om erfarenhet har förbättrat sjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress. 

Här ansåg 81 procent (n=88) av deltagarna att deras erfarenhet förbättrade hanteringen, 

samtidigt som 19 procent (n=88) hävdade att det inte stämde. 

**två interna bortfall av 90 

Fråga Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt 

Totalt 

(n=0) 

n(%) 

Har du under de senaste fyra 

veckorna upplevt arbetsrelaterad 

stress som har påverkat ditt 

allmänna hälsotillstånd? 

15(16) 28(31) 33(37) 14(16) 90(100) 

Har du under de senaste fyra 

veckorna upplevt en tidsbrist att 

utföra dina arbetsuppgifter? 

7(8) 21(23) 43(48) 19(21) 90(100) 

Har du under de senaste fyra 

veckorna haft något arbetsrelaterat 

problem som gått ut över ditt 

privata liv? 

36(40) 27(30) 21(23) 6(7) 90(100) 

Har du upplevt att oregelbundna 

arbetstider påverkar din hälsa 

negativt? 

9(10) 16(18) 30(33) 35(39) 90(100) 

Har du upplevt att din erfarenhet 

som sjuksköterska har förbättrat 

din hantering av arbetsrelaterad 

stress? 

3(3) 14(16) 52(59) 19(22) 88(100)** 
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SAMMANFATTANDE RESULTAT 

Upplevda hälsa i relation till upplevd god omvårdnad 

För att tydliggöra relationen mellan de två parametrarna upplevd hälsa och upplevd 

god omvårdnad redovisas en fyrfältstabell (Figur 1). Modellen består av fyra fält 

representerade av ”god” och ”avsaknad” av b de h lsa och god omv rdnad.  essa 

fyra alternativ beskriver relationen mellan de två parametrarna. 

 

 

 

 

Resultatet visar att på sju av nio hälsofrågor (Tabell 1 och 4) angav deltagarna ha en 

god upplevd hälsa, och bland omvårdnadsfrågorna (Tabell 2 och 3) upplevde sju av 

elva utföra god omvårdnad. På två frågor gällande hälsa hävdade deltagarna att de 

upplevde avsaknad av hälsa och vid fyra omvårdnadsfrågor angavs upplevd avsaknad 

av god omvårdnad. Majoriteten av sjuksköterskorna upplever sig ha ork och är 

tillfredsställda med de utförda omvårdnadsinsatserna. Detta påvisar upplevd hälsa och 

upplevd god omvårdnad. Det framkommer att arbetsrelaterad stress påverkar 

sjuksköterskans allmänna hälsotillstånd negativt, samtidigt som hög arbetsbelastning 

påverkar möjligheten till patientcentrerad vård negativt. Här framkommer det avsaknad 

av både upplevd hälsa och god omvårdnad. Oregelbundna arbetstider påverkar 

sjuksköterskornas hälsa negativt, däremot upplever sjuksköterskorna meningsfullhet i 

 

Upplevd hälsa – 

upplevd god 

omvårdnad 

 

Upplevd hälsa - 

avsaknad av upplevd 

god omvårdnad 

Avsaknad av upplevd 

hälsa – upplevd god 

omvårdnad 

 

Avsaknad av upplevd 

hälsa – avsaknad av 

upplevd god 

omvårdnad 

 

Figur 1. Fyrfältstabell. Upplevd hälsa och upplevda möjligheten till god omvårdnad i 

relation till god och avsaknad. 

God 

God 

Avsaknad av 

Hälsa 

Omvårdnad 

Avsaknad av 
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möte med patienten. Detta belyser att god omvårdnad kan genomföras trots avsaknad 

av hälsa. Resultatet visar att sjuksköterskornas erfarenhet förbättrat hanteringen av 

arbetsrelaterad stress, samtidigt upplevs en tidsbrist att utföra arbetsuppgifterna. God 

hälsa är inte ett krav för att utföra god omvårdnad.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syfte, att undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa i relation till hennes upplevda 

möjlighet att ge god omvårdnad i en akutvårdskontext, har uppnåtts i denna studie som 

har gett ett distinkt resultat. 

 

Svagheter i data 

En möjlig svaghet kan vara att två instrument kombinerats då fakta kan konkurrera, 

vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten. En svaghet i studien kan vara vad 

gäller datainsamlingen med hjälp av den egenkonstruerade enkäten, då denna 

användes utan en preliminär testning och mätvärdering. En tänkbar svaghet kan 

finnas vid samtliga datainsamlingstillfällen på grund av uppsatsförfattarnas närvaro 

under själva i fyllandet av enkäten. Deltagarna kan ha upplevt stress, och således inte 

läst frågorna ordentligt eller förbisett en fråga. Det kan orsaka interna bortfall menar 

Olsson och Sörensen (2007). En svaghet med enkäter är när deltagaren upplever 

otydlighet i frågorna. Dahmström (2005) hävdar att strukturerade intervjuer minskar 

interna bortfall då oklarheter kan tydliggöras. Eftersom enkäterna delades synligt var 

informanterna identifierade av sina arbetskollegor, vilket kan ses som en svaghet. 

Styrkor i data 

Publicerat forskningsmaterial var bristfällig och således valdes en studie av empirisk 

design med kvantitativ ansats. Det konstruerades en enkät med inspiration från Hälso-

index och SF-36 (Nordström, Nyman & Theorell, 1992; Sullivan, Karlsson & Ware, 

1995) utifrån syftet ad hoc, det vill säga enkom vid detta undersökningstillfälle. 

Hälso-index mäter subjektiv hälsa och SF-36 mäter hälsorelaterad livskvalitet, båda är 

giltiga och beprövade instrument (Nordström, Nyman & Theorell, 1992; Sullivan, 

Karlsson & Ware, 1995). Uppsatsförfattarna inspirerades av SF-36 och var väl 

medvetna om att inte kopiera. Detta ökade validiteten och därmed reliabiliteten då 

fokus hamnar på den kunskap som avsetts mätas och samma enkät med samma frågor 

användes systematisk vid varje informant. Frågornas begriplighet och relevans till 

syftet diskuterades för validitet. Deltagarna besvarade enkäten inom angiven tidsram. 

En styrka var alltså att frågor formulerades specifikt för målgruppens förståelse och 

för att öka validiteten. För att undersöka fenomenet identifierades en större grupp av 

människor utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), då aktuella urvalet var 
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lämplig för studiens syfte. En styrka med enkäten var att deltagarna hade en viss 

konfidentialitet, vilket kan ha bidragit till att deltagarna var sanningsenliga i svaren 

(Ejlertsson, 1996) och detta styrker validiteten. Deltagarna fick samma frågor under 

samma förhållanden och detta ökar reliabiliteten. Det interna bortfallet bestod endast 

av fyra svar i olika svarsalternativ av samtliga 90 enkäter, vilket tyder på hög 

validitet. En styrka i den aktuella studien var svarsfrekvensen på 100 procent.  

 

Svagheter i analys 

Utifrån syftet beaktades enkätens utformning och en svaghet kan möjligtvis ses vid 

två av frågorna som formulerades i negationer. Negationer kan betraktas vilseledande 

för deltagaren (Trost, 2012). Detta resulterade även i analyssvårigheter för 

uppsatsförfattarna. Exempel på en fråga: har du under det senaste fyra veckorna 

upplevt att patienter inte får god omvårdnad på grund av tidsbrist? Analysen hade 

varit mer tillförlitlig om frågan omformulerats till: har du under det senaste fyra 

veckorna upplevt att patienter får sämre omvårdnad på grund av tidsbrist. Det finns 

en risk att vissa svar blir otillförlitliga då de flesta individer vill bedömas som positiva, 

menar Polit och Beck (2010). Deltagarna kan svara det som anses vara politiskt korrekt 

och därav dölja sin personliga åsikt (ibid.). Exempel på en fråga som kan vara etiskt 

krävande är: har du under de senaste fyra veckorna upplevt att patienter inte får god 

omvårdnad på grund av ditt allmänna hälsotillstånd?  Polit och Beck (2010) anser att 

frågor som berör känsliga ämnen bör kritiskt granskas och uppgifterna ska beaktas som 

en potentiell bias, det vill säga att de blir tillrättalagda. Sjuksköterskor kan ha en 

tendens att identifiera sig som omtänksamma individer, och därmed finns en risk att 

negativa attityder eller icke empatiska förhållningssätt döljs (ibid.).  

Styrkor i analys 

Att personligen dela ut enkäterna ökar svarsfrekvensen menar Eliasson (2010). Därför 

gjordes ett aktivt val att personligen dela ut enkäterna vid samtliga 

datainsamlingstillfällen. Detta minimerar även externt bortfall (Olsson & Sörensen, 

2007). En styrka är att denna studie inte hade några externa bortfall. Efter avslutad 

datainsamling planerades analysförfarandet och rådata bearbetades fram på ett 

systematiskt och väl organiserat tillvägagångssätt, vilket tyder på tillförlitlighet. 

Analysresultatet visar variation på svar och övervägande majoritet av deltagarna 

betraktar frågorna på samma sätt, vilket framkom i sammanställning av tabellerna 
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(Tabell 1-4). Deltagarnas tolkning av frågorna var konsekventa och analysens resultat 

åskådliggör svar vid det bristfälliga forskningsområdet och kan redovisas som ett gott 

exempel. Analysfynden fördjupar exemplet upplevd hälsa i relation till upplevda 

möjligheten att ge god omvårdnad tack vare inspiration från enkäterna beskrivet ovan. 

Distinkta fynd möjliggjorde argument i analysen. 

 

Generaliserbarhet av studien kan inte diskuteras, men studien fungerar som gott 

exempel och möjligen som inspiration till fortsatt kunskapssökning inom 

forskningsområdet i fråga. Då studiens data bedöms ha hög grad av validitet och 

relativt hög grad av reliabilitet samt att analysen har hög tillförlitlighet, kan även 

trovärdigheten i studien som helhet försvaras. 

Resultatdiskussion 

Känsla av sammanhang 

Utifrån studiens teoretiska referensram och fynden i fyrfältstabellen (Figur 1) förklarar 

begreppet KASAM den nya kunskapen, sjuksköterskans upplevda hälsa i relation till 

deras upplevda möjlighet att utföra god omvårdnad. Begreppet KASAM och dess 

komponenter används i diskussionen som en förklarande referensram. I texten refererar 

individen till upplevd hälsa och upplevd god omvårdnad representerar sammanhanget 

individen befinner sig i. Vid upplevd hälsa har individen hög begriplighet och hög 

hanterbarhet, och vid avsaknad av upplevd hälsa påträffas varken begriplighet eller 

hanterbarhet. Upplevd god omvårdnad representerar hög meningsfullhet och känsla av 

sammanhang, medan avsaknad av upplevd god omvårdnad är då individen inte kan 

relatera till sammanhanget. 

 

Hög KASAM 

Individen har hög begriplighet och kan hantera inre och yttre stimuli så att världen blir 

för henne begriplig. Samtidigt har hon hög hanterbarhet vilket betyder att hon har 

resurser att möta de krav hon ställs inför. Analysens resultat visar att sjuksköterskan har 

ork och känner sig glad. Hon upplever motivation, medverkan och delaktighet i 

omvårdnadsinsatserna. Majoriteten upplever vårdgemenskap i mötet med patienten, 

visar engagemang och värdesätter samspelet med patienten. Det tyder på hög grad av 

meningsfullhet då hon upplever att problem kan omvärderas och är värda att satsa 
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energi på. Sjuksköterskan har en god upplevd hälsa och kan relatera till sammanhanget 

och till omvårdnaden. 

 

Låg KASAM 

Analysresultatet visar att över hälften upplever att arbetsrelaterad stress påverkar deras 

hälsa negativt. Sjuksköterskans påfrestningar utlöser stressorer som leder till upplevd 

ohälsa. Individen saknar resurser, fastnar i negativa tankebanor och upplever sig 

orättvist behandlad. Begripligheten är låg och stimuli kan inte hanteras, vilket resulterar 

i upplevelsen av att världen är i ett oförklarligt kaos. Informanterna upplevde att hög 

arbetsbelastning påverkar patientcentrerad vård negativt. På akutvårdsavdelningarna 

hade sju av informanter specialistutbildning vilket kan påvisa en brist av motivation 

och kunskap i relation till kraven. Sjuksköterskorna påvisar en generell motståndsbrist 

då de inte anpassar sig till den sociala sfären och förmått skapa ett samspel med 

omgivningen. Här förekommer avsaknad av både hälsa och god omvårdnad, vilket 

resulterar i att sjuksköterskorna inte kan relatera till sammanhanget. Analysresultatet 

styrks av Tooren och de Jonge (2008) som undersökte sjuksköterskans resurser och 

hantering av stress. Avsaknad av resurser ledde till höga fysiska krav, fysiska besvär 

och känslomässig utmattning. För att klara av arbetssituationen fordras en viss 

stresshantering och personliga resurser är viktiga. Det framkom att sjuksköterskans 

resurser inte står i förhållande till kraven, och därför bör resurser motsvara de 

professionella kraven för att minska ohälsa (ibid.). 

 

Hög begriplighet och hanterbarhet men låg meningsfullhet 

Analysresultatet visar att hantering av arbetsrelaterad stress förbättras med 

erfarenheten. Detta påvisar hög grad av hanterbarhet eftersom individen kan hantera 

motgångar och ser sig inte som ett offer för omständigheterna. Begreppet hög 

begriplighet innefattar informanternas förståelse för situationen och bättre hantering av 

eventuella problem. Vid hög begriplighet och hanterbarhet alstrar individen stressorer 

som främjar hälsa. Individen upplever god hälsa, dock kan hon inte relatera till sitt 

sammanhang. Analysens resultat visade att majoriteten upplever att patienter inte får 

god omvårdnad på grund av hög arbetsbelastning. Det kan finnas en avsaknad av 

känslomässig motivation, medverkan och delaktighet i omvårdnadsarbetet. 
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Låg begriplighet och hanterbarhet men hög meningsfullhet 

Låg hanterbarhet påvisar att individen upplever en svårighet inför situationens 

omständigheter. Sjuksköterskorna upplever att oregelbundna arbetstider påverkar 

hälsan negativt. Begreppet hanterbarhet åskådliggör insikt när informanterna värderar 

sina val och tar beslut, vilket tyder på makt och frihet trots negativ inverkan på hälsan. 

Oavsett värdering påvisar individen ett beslutstagande. Trots avsaknad av hälsa kan 

sjuksköterskan relatera till sitt sammanhang då hon uppger att hon strävar efter att 

skapa adekvata omvårdnadsåtgärder. Individen skapar en positiv atmosfär som leder till 

samspel med omgivningen och dess resurser, det tyder på en god generell 

motståndsresurs. Detta stöds av Vinje och Mittelmark (2007) som undersökte 

sjuksköterskans engagemang till sitt arbete i relation till hennes hälsa. I resultatet 

citeras sjuksköterskornas sårbarhet och flera av dem har varit nära utbrändhet. Dock 

lyckades sjuksköterskorna hålla kvar vid meningsfullheten, ta kontroll och återfinna 

entusiasmen och engagemang till omvårdnaden (ibid.). 

Slutsats  

I den aktuella studien illustreras ett gott exempel på sjuksköterskans upplevelser av 

hälsa och god omvårdnad i relation till varandra. Förklarade med hjälp av teorin 

KASAM, visar analysfynden, den nya kunskapen, att individen, sjuksköterskan på en 

akutvårdsavdelning, kan ha hög KASAM. Då upplever hon en god hälsa och kan 

samtidigt relatera till sitt sammanhang - en god omvårdnad. Det kan finnas känslor av 

otillräcklighet som påvisar låg KASAM, då sjuksköterskan upplever avsaknad av hälsa 

och inte kan relatera till sammanhanget – god omvårdnad. Sjuksköterskan kan ha hög 

begriplighet och hanterbarhet, utan att det finns en relation till upplevd god omvårdnad 

då meningsfullhet saknas. Likaså kan sjuksköterskan uppleva avsaknad av hälsa och 

samtidigt vara förmögen att skapa god omvårdnad, då en upplevelse av meningsfullhet 

finns. Trots avsaknad av upplevd hälsa kan god omvårdnad skapas av inre faktorer, 

vilket resulterar i god omvårdnad, trots allt. 

Klinisk betydelse 

På grund av hög arbetsbelastning är det av betydelse att medvetandegöra ohälsa och 

uppmärksamma sjuksköterskor som lider och ge dem stöd. Genom teambildning kan 

diskussioner föras om värderingar och copingstrategier som är användbara inom 

arbetsgruppen. För att uppfylla adekvat omvårdnad är det av betydelse att diskutera när 



 

   21 

omvårdnaden brister och vidta åtgärder när omvårdnadsarbete kräver mer tid. 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket, där målet är att 

främja säkerhet och vårdkvalité. Det krävs en insikt om vad relationen hälsa och 

välmående hos sjuksköterskan, satt i sammanhang med huvuduppgiften, det utförda 

omvårdnadsarbetet, egentligen kräver.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Denna studie är ett gott exempel att grunda vidare forskning på. Ett förslag på vidare 

forskning är att genomföra en kvalitativ studie med utgångspunkt från studiens 

analysfynd (fyrfältstabellen). Urvalet skulle bestå av sjuksköterskorna från denna studie 

med syfte att undersöka de bakomliggande faktorerna till studiens resultat. Det skulle 

bidra till en mer djupgående kunskap i ämnet. Ett annat område för vidare forskning 

kan möjligtvis vara en nystart med tillämpning av KASAM i större skala, anpassad 

efter den moderna hälso- och sjukvårdens krav.  
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BILAGA I 

 

Röda Korsets Högskola    2012-11-20 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

Till verksamhetschefen vid akutvårdsavdelning XXXXXX skrivs in (vid mötet) 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie 

 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa och hennes 

möjligheter till att ge god omvårdnad i akutvårdskontext.  

 

Vi, Helena Gerschman och Frida Hansson är sjuksköterskestudenter vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

(kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en empirisk studie inom ramen för 

examensarbetet. Den kommer att baseras på cirka 50 legitimerade sjuksköterskor från 

olika akutvårdsavdelningar på sjukhus inom storstadsregionen. Datainsamlingen 

kommer att ske med hjälp av en enkät innehållande frågor om sjuksköterskan hälsa, 

arbetssituation och omvårdnad. Enkätundersökningen tar 5-10 minuter att genomföra. 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2012-11-20 och avslutas den 2012-11-26. 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskola.  

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlade data. Från samtliga 

informanter inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. 

Uppgifterna från deltagarna kommer att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 

redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer 

att återrapporteras till berörda enheter om önskan finns. 

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

akutvårdsavdelning XXX vid XXXXXXX på er klinik. 

 

Helena Gerschman   Frida Hansson 

Tel. 0737-249383   Tel. 0736-404050 

hegrhk10@rkh.se   frhahk10@rkh.se 

Sjuksköterskestudent                        Sjuksköterskestudent 

 

Margareta Meyer, MPH, Högskoleadjunkt  

meym@rkh.se    

Handledare    

 

____________           _____________________        __________________ 

Ort och datum            Signatur verksamhetschef          Namnförtydligande 

mailto:meym@rkh.se
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BILAGA II 

 

Röda Korsets Högskola    

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

Deltagarinformation 

Förfrågan om medverkan i undersökning 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa och hennes 

möjligheter att ge god omvårdnad inom akutvårdskontext. 

Vi är sjuksköterskestudenter på Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen 

ingår att genomföra ett examensarbete (kandidatuppsats) inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att 

genomföra en empirisk studie inom ramen för examensarbetet.  

 

Vi vill tillfråga dig om att delta i en enkätundersökning utifrån studiens syfte. 

Studiens deltagare kommer bestå av legitimerade sjuksköterskor från olika 

akutvårdsavdelningar på sjukhus inom storstadsregionen. Datainsamlingen kommer 

att ske med hjälp av en enkät innehållande frågor om sjuksköterskans hälsa i relation 

till patientens omvårdnad. Enkätundersökningen tar 5-10 min att genomföra.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande utan några som helst konsekvenser, fram till publicering. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i form där ingen av deltagarna kan 

identifieras. Enskilda citat kan efter avidentifiering komma att publiceras i 

uppsatstexten. Enkätdata kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 

Resultatet i denna studie förväntas ge kunskap om sjuksköterskans upplevda hälsa 

och dess relation till omvårdnad i en akutvårdskontext. 

Om Du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.  

Stockholm den 20 november 2012 

Helena Gerschman                    Frida Hansson 

Tel. 0737-249383                    Tel. 0736-404050 

hegrhk10@rkh.se                    frhahk10@rkh.se 

Student/sjuksköterskeprogrammet                   Student/sjuksköterskeprogrammet 

 

Margareta Meyer, MPH, Högskoleadjunkt  

meym@rkh.se    

Handledare  

    

____________           _____________________        __________________ 

Ort och datum            Informantens underskrift           Namnförtydligande 
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BILAGA III 

 

Hälso-index 

 

 

 

1. Hur är det med ork? 

 

Orkar ingenting Orkar ganska 

litet 

Orkar ganska 

mycket 

Orkar nästan hur mycket 

som helst 

 

    

 

2. Hur är det med ditt humör? 

 

Är så ledsen man 

kan bli 

Är ganska 

ledsen 

Är ganska glad Är så glad man  

kan bli 

 

    

3. Känner du dig ensam och isolerad? 

 

Mycket ensam Ganska ensam Inte särskilt 

ensam 

Inte alls ensam 

 

 

    

 

4. Hur är din sömn? 

 

Sover mycket dåligt Sover ganska 

dåligt 

 

Sover ganska bra Sover mycket bra 

 

    

 

5. Besväras du av värk eller smärta? 

 

Har ständig värk Har ofta värk Har sällan värk Har aldrig värk 

 

    

 


