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Sammanfattning  

Bakgrund: Covid-19-pandemin är den dödligaste pandemin under det senaste 

århundradet då över fem miljoner människor dött till följd av viruset världen över. 

För vissa yttrar sig symtomen vid covid-19 som en förkylning medan andra kan 

utveckla svårare luftvägssymtom och kan behöva högspecialiserad intensivvård. 

För att minska smittspridningen, samt för sin egen säkerhet, behöver vårdpersonal 

förhålla sig till ett antal försiktighetsåtgärder såsom utökad skyddsutrustning. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av 

covid-19-infekterade patienter inom slutenvård. Metod: En allmän litteraturstudie 

bestående av kvalitativa studier. Resultat: Analysen visade på flera olika aspekter 

som sjuksköterskor upplever påverkar omvårdnadsarbetet vid covid-19-smittade 

patienter. Tolv studier inkluderades bestående av 197 sjuksköterskors upplevelser. 

Resultatet gav huvudkategorierna Oro och ovisshet, Emotionella påfrestningar, 

Begränsningar för omvårdnaden och Kommunikation. Diskussion: 

Litteraturöversiktens metod diskuteras utifrån de fyra trovärdighetsbegreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen 

utgår från två centrala fynd som handlar om upplevelsen av tidsbrist och ökad 

arbetsbörda samt om kommunikationens betydelse i vårdrelationen. De centrala 

fynden diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv, etiska aspekter samt McCormack 

och McCances modell för personcentrerad vård. Slutsats: Sjuksköterskor upplever 

att covid-19-pandemin haft en stor inverkan på omvårdnadsarbetet ur flera olika 

aspekter. Vidare forskning krävs inom området för att förbättra förutsättningarna 

för sjuksköterskor att bedriva en god omvårdnad under pågående och kommande 

smittoutbrott. 
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Abstract  

Background: The covid-19-pandemic is the deadliest pandemic in the last century 

with over five million casualties worldwide thus far. Covid-19 symptoms emerge 

as a regular cold for most people but may develop into severe respiratory symptoms 

whereas intensive care might be required. To reduce transmission of the virus, as 

well as for their own safety, healthcare professionals must take precautions such as 

an extended use of personal protective equipment. Aim: The aim of this study was 

to describe nurses’ experiences about nursing care of covid-19-infected patients in 

inpatient care. Methods: A general literature review consisting of qualitative 

studies. Results: The analysis resulted in a variety of different aspects that nurses 

perceive affects the nursing care of covid-19-infected patients. Twelve studies were 

included consisting of 197 nurses' lived experiences. The results were divided into 

the main categories Concern and uncertainty, Emotional strains, Limitations for 

nursing care and Communication. Discussion: The methods of the literature review 

is discussed to ensure rigor and is based on the four criteria credibility, 

confirmability, dependability and transferability. Two main findings are discussed 

in the results discussion which is about perception of time shortage and increased 

workload aswell as the importance of communication in the care relationship. Main 

findings are discussed regarding ethical aspects and in comparison, to McCormack 

and McCances’ person-centered care model. Conclusion: Nurses experience 

multiple effects on nursing care regarding covid-19-patients. Further research of the 

subject is required to ensure good conditions for nurses to provide high-quality care 

during current and future contagious outbreaks. 
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Inledning 
Utbrottet av covid-19 är det allvarligaste smittoutbrottet sedan spanska sjukan 1918 

sett till antal döda (Centers for Disease Control and Prevention, 2019; World Health 

Organization, 2021). Pandemin har fört med sig restriktioner angående hur 

sjuksköterskor ska utföra sina arbetsuppgifter och nya riktlinjer som gäller vid 

patientnära kontakt. Det är därför viktigt att undersöka vad de nya restriktionerna 

och riktlinjerna har haft för konsekvenser på det patientnära omvårdnadsarbetet 

utifrån sjuksköterskornas synvinkel. Under tidigare epidemier och pandemier har 

sjuksköterskor uppgett att omvårdnaden påverkats på flera olika sätt. Både fysiska 

hinder i form av skyddsutrustning och ökad arbetsbörda har rapporterats men även 

psykologiska påfrestningar då sjuksköterskorna upplevde rädsla att själva bli 

smittade (Im et al., 2018; Lam & Hung, 2013; Kang et al., 2018). Det är vid studiens 

genomförande drygt två år sedan covid-19 upptäcktes i Kina och forskning om hur 

omvårdnaden påverkats av viruset har pågått kontinuerligt under hela pandemin. 

Med denna litteraturöversikt avses att sammanställa den befintliga forskning som 

genomförts, med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden 

av covid-19-infekterade patienter inom slutenvård. 

 

Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten (2020a) skrev den 16:e januari 2020 för första gången om 

det nya coronaviruset som upptäckts i Kina. Risken för att smittan skulle ta sig till 

Sverige ansågs vara mycket låg (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Den 11 mars 

samma år deklarerade världshälsoorganisationen (WHO) utbrottet som en pandemi 

(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Begreppet pandemi innebär enligt Röda Korset 

(2020) ett smittoutbrott som spridits över flera världsdelar. Drygt två år senare, den 

13 december 2021, hade över 5,2 miljoner människor dött världen över (varav ca 

15 100 i Sverige) relaterat till coronaviruset (World Health Organization [WHO], 

2021). Folkhälsomyndigheten (2021b) anger att det finns flera varianter av 

coronavirus men att endast sju varianter kan smitta människor, varav fyra är vanliga 

förkylningsvirus. Vidare uppger Folkhälsomyndigheten att viruset som upptäcktes 
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2019 var av typen SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), som är en betydligt 

allvarligare variant, och fick namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). 

Symtomen vid covid-19, som är sjukdomen som orsakas av SARS-CoV-2, är ofta 

mildare symtom från luftvägarna i form av hosta, snuva, halsont, men även feber, 

muskel- och ledvärk, huvudvärk samt lukt- och smakbortfall 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b). Folkhälsomyndigheten anger att dessa symtom i 

de flesta fall går över av sig själva men framhäver samtidigt att i vissa fall kan 

viruset orsaka svårare besvär såsom allvarliga luftvägsbesvär och 

lunginflammation. I dessa fall kan slutenvård bli aktuellt och i mycket svåra fall 

kan även respiratorvård på intensivvårdsavdelning komma att behövas 

(Krisinformation, 2021). Covid-19 smittar främst via kontakt mellan två individer 

men även genom droppar som sprids när den smittade personen andas, pratar, hostar 

eller nyser (Folkhälsomyndigheten, 2021a). För att förhindra smittspridning 

isoleras patienten på ett eget vårdrum redan vid misstanke om covid-19-infektion 

(Vårdhygien Skåne, 2021). Vårdpersonalen använder sig därför av utökad 

skyddsutrustning i form av visir, munskydd, plastförkläde och handskar vid 

patientnära kontakt såsom undersökningar och omvårdnad av infekterade patienter 

(Vårdhygien Skåne, 2021). Vid omvårdnad av patienter med smittsamma 

infektionssjukdomar finns det flera aspekter som kan försvåra utformandet av god 

omvårdnad. Vid tidigare smittoutbrott har sjuksköterskor upplevt psykologiska 

barriärer såsom rädsla att själva bli smittade men även rent fysiska hinder i sitt 

yrkesutförande då skyddsutrustning är ett måste (Kang et al., 2018). 

Sjuksköterskor utgör den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2021). Sjuksköterskor besitter en nyckelroll i vården och om de 

ersatts av lägre kvalificerad personal skulle det få flera negativa konsekvenser för 

patienterna, och antalet dödsfall öka (Aiken et al., 2017). Professionen präglas av 

en hög arbetsbelastning i ett högt tempo, samtidigt som det vilar ett stort ansvar på 

sjuksköterskan (Arbetsmiljöupplysningen, u.å). Under tidigare smittoutbrott har 

sjuksköterskornas arbetsbelastning blivit ännu högre då sjuksköterskor tilldelats 

fler arbetsuppgifter, samtidigt som antalet patienter ökat (Kang et al., 2018; Lam & 

Hung, 2013). En studie av Ball et al. (2018) visade att en ökning av sjuksköterskans 

arbetsbörda med bara en patient, ökade sannolikheten för att en av deras patienter 
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dog inom 30 dagar efter inläggning. Needleman et al. (2011) konstaterade även dem 

att för få sjuksköterskor i tjänst associerades med ökad dödlighet. Deras studie 

visade även på att sambandet mellan en hög patientomsättning och ökad dödlighet 

var signifikant. 

Sjuksköterskans primära ansvarsområde är att se till att omvårdnaden av patienterna 

är av god kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Själva begreppet 

omvårdnad innebär enligt Svenska Akademien (1950) “att bry sig om”. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) utvecklar begreppet och menar att omvårdnaden 

utgår ifrån ett humanistiskt, filosofiskt och existentiellt synsätt samt att människan 

har en skapande, aktiv roll och är en del av ett sammanhang. Det slutgiltiga målet 

med omvårdnaden är att den vårdade personen, i så stor mån som möjligt, ska kunna 

uppleva hälsa samt självständighet och oberoende (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt Abad et al. (2010) består omvårdnad av isolerade patienter till stor del 

av psykologisk omvårdnad då isoleringen kan leda till ökad ångest, rädsla och även 

depression. Däremot upplever somliga patienter positiva aspekter med 

isoleringsvård såsom ökad frihet och möjlighet till avskildhet (Abad et al., 2010). 

För att kunna avgöra hur patienterna upplever situationen samt hur de vill att vården 

ska utformas är det viktigt att vården personcentreras. Stein-Parbury et al. (2012) 

menar att när vården blir personcentrerad så ökar det generella välmåendet hos 

patienterna. Kwame och Petrucka (2021) skriver att underbemanning av 

sjuksköterskor, hög arbetsbelastning, utbrändhet och begränsad tid utgör ett hinder 

för personcentrerad vård inom sjukvården vilket kan resultera i en nedsatt upplevd 

vårdkvalitet. 

Personcentrerad vård är en modell som utgår ifrån att se individen bakom 

sjukdomen som det mest primära i stället för att lägga huvudfokuset på sjukdomen 

eller skadan som personen är drabbad av (McCormack & McCance, 2021). Vidare 

menar McCormack och McCance att autonomi samt ömsesidig förståelse och 

respekt är grundläggande för utformandet av en personcentrerad vård. Hur denna 

helhet uppfattas formar vilka omvårdnadsåtgärder som implementeras och har 

betydelse för hur vården upplevs av patienten (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2019). 

Sjuksköterskan måste därför ha patientens förväntningar, resurser och behov i 
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beaktning för att kunna skräddarsy och personcentrera vården utefter varje enskild 

individ (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan behöver lyssna för 

att förstå och tolka hur patientens vardag påverkas av deras symtom eller 

problematik, men även identifiera behov, möjligheter, resurser och vilja att göra 

något åt dem (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekman et al., 2014). Hashim et al. (2017) 

skriver att empati är en viktig egenskap för att kunna förstå och relatera till 

patientens sjukdomsupplevelse och känslor. En upplevelse definieras enligt 

Svenska Akademien (2011) som en känslomässig värdering av en erfarenhet eller 

bevittnelse. Vidare beskriver Hashim et al. att empati kan uttryckas både verbalt 

och genom icke-verbala gester, såsom att röra vid patientens hand eller knä, sucka 

eller veta när man ska vara tyst. Att lyssna med ett oemottagligt uttryck kan därför 

vara ett sätt att neka patientens känslor. Martin Bubers (1994) närhetsetiska Jag-

Du-teori delar den personcentrerade vårdens kärna, att se personen som det centrala 

i stället för sjukdomen, och att bemöta hen på ett jämlikt plan. Vårdaren måste enligt 

Buber var närvarande i mötet, engagera sig samt kunna kommunicera med patienten 

för att kunna uppnå en Jag-Du relation. Kwame och Petrucka (2021) menar att 

effektiv kommunikation är essentiellt för att ge en god personcentrerad vård och att 

dålig kommunikation mellan vårdgivare och patienter påverkar utkomsten och 

uppfattningen av vårdkvaliteten.  

Kommunikationen med patienten och dess närstående faller under sjuksköterskans 

ansvar och är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och 

närstående är alltså centralt i utformandet av en god omvårdnad. Ekman et al. 

(2014) beskriver att icke-verbal kommunikation såsom hur man tittar på och rör vid 

varandra samt om paralingvistiska uttryck är viktig för att skapa en förtroendefull 

relation. Under svininfluensa-utbrottet (2009–2010) beskrev Lam och Hung (2013) 

att kommunikationen blev negativt påverkad eftersom vårdpersonalen behövde ha 

munskydd, vilket ledde till att patienter hade svårt att höra vad som sades. Även 

Kang et al. (2018) menar på att den verbala kommunikationen blir försvårad och att 

vårdpersonalen i stället kan behöva använda sig av alternativa metoder för att 

kommunicera med patienter. Patienter med redan nedsatt hörsel får ytterligare 

svårigheter att förstå vad som sägs vid användandet av ansiktsmasker eller 
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munskydd (Atcherson et al., 2017; Homans & Vroegop, 2021). Atcherson et al. 

menar på att personer med nedsatt hörsel behöver kunna använda sig av 

audiovisuella tekniker såsom att läsa på läppar för att bättre kunna urskilja vad som 

sägs, vilket är omöjligt vid användandet av skyddsmasker. 

Smittoutbrott, i olika allvarlighetsgrad och utspridning, sker med jämna mellanrum 

och ingen kan förutse när nästa epidemi eller pandemi kommer bryta ut. 

Svininfluensan under 2009 (H1N1-viruset) var den senaste pandemin innan covid-

19 bröt ut 2019 (World Health Organization [WHO], u.å.). H1N1-viruset var 

mycket mindre dödligt än SARS-CoV-2 och dödstalet efter svininfluensan 

uppskattas till 250.000-300.000, jämfört med covid-19 där ca 5,2 miljoner 

människor dött hitintills (Dawood et al., 2012; World Health Organization [WHO], 

2021).  

Under tidigare smittoutbrott har problem kring det kliniska omvårdnadsarbetet vid 

isoleringskrävande patienter såväl som en ökad arbetsbörda rapporterats från 

sjuksköterskor världen över. Med detta i åtanke avser vi med denna 

litteraturöversikt att undersöka hur sjuksköterskor upplever att omvårdnaden av 

covid-19-infekterade patienter har påverkats utifrån gällande förutsättningar. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av covid-

19-infekterade patienter inom slutenvård. 

 

Metod 

Design 

Studien är en allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar för att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av covid-19-infekterade patienter. 

I en litteraturöversikt sammanställs tidigare forskningsresultat och ger en översikt 
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om vad som har studerats och vad som inte har studerats tidigare (Segesten, 2017). 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att i forskning med kvalitativ design är målet 

att upptäcka och tydliggöra ett fenomen. Metoden används inom forskningen för att 

få ut djupare resultat och en helhet om det fenomen som studeras (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

Sökvägar och urval 

En pilotsökning utfördes i databasen CINAHL Complete innan studiens början för 

att säkerställa att det fanns forskning för att svara på syftet samt att bli bekant med 

litteraturen och hitta lämpliga sökord (Olsson & Sörensen, 2011). I den slutliga 

systematiska sökningen användes databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Databaserna valdes eftersom de båda har huvudfokus på hälsovetenskap och 

omvårdnad (Willman et al., 2016). Sökningarna utgick ifrån nyckelbegreppen 

“sjuksköterska”, “covid-19”, “omvårdnad” och “upplevelse” (Bilaga 1). Begreppen 

översattes till engelska och kompletterades med synonymer tagna från Svensk 

MeSH för att öka sökningen bredd och kvalité (Willman et al., 2016; Östlundh, 

2017). Både ämnesord och fritext användes i sökningen. Ämnesord används för att 

söka i databasen efter artiklar med ett indexerat ämnesord. Fritextsökning söker i 

både titel, författare samt ämnesord (Willman et al., 2016). Synonymerna 

kombinerades med den booleska operatorn ”OR”, vilket betyder att bara en 

synonym behöver finnas med i artikeln för att dyka upp i sökresultatet (Willman et 

al., 2016; Östlundh, 2017). Frassökning och trunkering användes vid sökning i 

fritext. Frassökning används för två eller flera ord som kombineras i den ordning 

som angivits och karaktäriseras av citationstecken (””) (Willman et al., 2016). 

Trunkering möjliggör träffar på ordets alla olika böjningsformer och det vanligaste 

sättet är att avsluta ordstammen med tecknet ”*” (Willman et al., 2016; Östlundh, 

2017). Sök-blocken kombinerades sedan med den booleska operatorn ”AND” till 

en gemensam blocksökning. ”AND” används för att koppla ihop två söktermer och 

artikeln måste då innehålla båda termerna (Willman et al., 2016; Östlundh, 2017).  
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Inklusionskriterierna i litteraturöversikten var sjuksköterskor som arbetat med 

covid-19-smittade patienter inom slutenvård under covid-19-pandemin. 

Exklusionskriterier var vidareutbildade sjuksköterskor (t.ex. intensivvård, anestesi, 

akutsjukvård) samt review-artiklar. Inklusion- och exklusionskriterier används för 

att begränsa studien och presenteras för att beskriva hur de inkluderade artiklarna 

valdes ut (Friberg, 2017; Willman et al., 2016). 

Avgränsningarna; ”Engelska” och ”Publicerad 2020–2021” lades till för att filtrera 

bort oönskade sökträffar. I Sökningen i CINAHL Complete användes även 

avgränsningen “Peer-Reviewed”. Peer-Review innebär att studien granskats av 

andra forskare innan publicering för att säkerställa dess kvalitet (Willman et al., 

2016). Avgränsningen finns ej i PubMed varpå den endast användes i CINAHL 

Complete. 

De två slutgiltiga sökningarna gav ett totalt resultat på 818 artiklar varav 252 i 

PubMed och 552 i CINAHL Complete. Totalt 27 artiklar bedömdes vara relevanta 

samt ha uppfyllt inklusionskriterierna. 15 artiklar ansågs efter en initial granskning 

antingen inte vara relevanta utifrån vårt syfte eller inte uppfylla basala kvalitetskrav 

och inkluderades därför inte i litteraturöversikten. Slutligen inkluderades totalt tolv 

artiklar i litteraturöversikten efter den slutgiltiga granskningen. 

 

Granskning och analys 

Författarna läste individuellt genom samtliga artiklars titlar. I de artiklar vars titlar 

ansågs relevanta utifrån vårt syfte lästes även abstrakten igenom. De artiklar med 

resultat som svarade mot syftet laddades ner i PDF-format och sparades i en 

gemensam mapp för granskning. Artiklarna granskades av båda författarna utifrån 

HKR’s granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). 

Granskningsmallen användes för att säkerställa att de valda artiklarna var av god 

kvalitet samt att de var relevanta utifrån syftet och var inom ramarna för studiens 

inklusion- och exklusionskriterier. Termerna som används för att bedöma god 

vetenskaplig kvalitet av kvalitativa studier är tillförlitlighet, pålitlighet, 

verifierbarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Mårtensson & 
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Fridlund, 2017). Termen trovärdighet används i studien som ett paraplybegrepp för 

dessa begrepp. Artiklarna sammanfattades därefter i översiktstabeller (Bilaga 2). 

En artikelöversiktstabell används för att ge en överblick över artiklarnas olika 

aspekter vilket förenklar jämförelse mellan dem (Friberg, 2017). 

Analysen utgick från Fribergs (2017) trestegsanalys. Författarna läste först igenom 

artiklarna ett flertal gånger för att skapa en bredare förståelse av artiklarnas innehåll 

och helhet. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll gemensamt av författarna för 

att klargöra att båda tolkat innehållet på ett liknande sätt. De delar av resultaten som 

ansågs svara på den föreliggande studiens syfte markerades och överfördes till ett 

gemensamt dokument. Datan översattes av författarna från engelska till svenska 

och de delar som belyste samma fenomen färgkodades och grupperades ihop i 

kluster, vilket låg till grund för och bildade preliminära subkategorier. Datan från 

artiklarna bearbetades och sammanfattades därefter av författarna. Under detta 

stadiet av analysprocessen föll en del data bort som inte längre ansågs vara relevant 

utifrån studiens syfte. Datan som efter detta stadie fortfarande ansågs vara relevant 

grupperades ånyo ihop utifrån innehåll och bildade slutligen åtta subkategorier. 

Subkategorierna låg sedermera till grund för fyra huvudkategorier (Figur 1). 

Likheter och skillnader presenteras i resultatdelen. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden måste göras både inför och under hela studiens förlopp, från 

val av frågeställning och genomförande, till rapportering och hur författarna väljer 

att sprida sitt resultat (Kalman & Lövgren, 2019). Förförståelse skrevs ned innan 

studiens början och under utformandet av litteraturöversikten har författarna aktivt 

försökt att hålla sig neutrala och inte låta eventuell förförståelse påverka arbetet. 

Förförståelsen redovisas för att tydliggöra vilka erfarenheter och värderingar som 

författarna besitter som eventuellt kan påverka forskningsprocessen (Priebe & 

Landström, 2017). I Sverige är det, i enlighet med lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003), krav på att majoriteten av den forskning 

som innefattar människor blivit etiskt godkänd (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). 
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Vid en etisk prövning bedöms huruvida deltagarnas mänskliga rättigheter 

garanteras såväl som andra aspekter såsom att deltagarna frivilligt deltar i studien 

och har rätt att avsluta sin medverkan i förtid (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). 

Därav har vi varit noga med att se till att våra utvalda studier har etiskt godkännande 

av en etisk kommitté samt använt sig av informerat samtycke vid rekryteringen av 

deltagare för att inkluderas i denna litteraturöversikt. 

 

Förförståelse 

Vi anser oss ha en viss förförståelse inom ämnet eftersom vi både arbetat och haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården under covid-19-

pandemin. Dessa perioder, som framför allt bestått av VFU, har endast varit kortare 

placeringar (4–10 veckor) på olika avdelningar samt inom olika specialiteter och på 

olika sjukhus. Avdelningarna har inte haft några covid-19-infekterade patienter 

varpå vi inte fått en adekvat bild av hur omvårdnaden av dessa patienter påverkats. 

Utöver våra egna erfarenheter har vi även läst, sett och hört reportage och intervjuer 

i media om hur ansträngt läget är och har varit inom hälso- och sjukvården under 

covid-19-pandemin, vilket kan ha påverkat vår förförståelse om ämnet. 

 

Resultat 
Resultatet av analysen utgår ifrån tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

tillsammans involverar 197 sjuksköterskor. Studierna genomfördes i USA (n=3), 

Iran (n=3), Turkiet (n=2), Kina (n=2), Sydkorea (n=1) och Portugal (n=1) under 

2020 och 2021. Under analysprocessen utformades åtta subkategorier som delades 

in under fyra huvudkategorier (Figur 1). Studierna har inkluderat sjuksköterskor 

som arbetat patientnära inom slutenvård med covid-19-infekterade patienter under 

covid-19-pandemin. 
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Figur 1. Sjuksköterskans upplevelser kring omvårdnaden av covid-19-infekterade 

patienter inom slutenvård. 

Oro och ovisshet 

Under kategorin “Oro och ovisshet” framkom sjuksköterskors upplevelser kopplat 

till oro och ovisshet i yrkesutförandet. Kategorin bestod av två subkategorier; 

“Otillräcklig kunskap” samt “Ständigt förändrade riktlinjer och bristande 

evidens”. 

Otillräcklig kunskap 

Sjuksköterskor upplevde att de inte hann få tillräcklig utbildning i hur de skulle 

vårda covid-19-smittade patienter innan de första fallen påträffades (He et al., 2021; 

Lee & Lee, 2020; Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021; Razaee et al., 2020). 

Grundutbildade sjuksköterskor fick även agera intensivvårdssjuksköterskor utan 

någon ytterligare utbildning (Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021). Bristen på 

kunskap och erfarenhet orsakade upplevelser av osäker och ineffektiv vård samt en 

ökad risk för misstag som slutligen kunde resultera i patienters död (Razaee et al., 

2020). Många ifrågasatte sin egen kompetens då de medicinska kraven ökade och 

sjuksköterskor kände stress och oro över att göra misstag (He et al., 2021; Naylor 

et al., 2021). Patienter med komplexa sjukdomstillstånd som redan hade behov av 
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avancerad vård upplevdes ännu svårare för sjuksköterskorna att hantera om de även 

smittats av covid-19 (Naylor et al., 2021).  

Flera sjuksköterskor uppgav att de var nöjda med sina val att bli sjuksköterskor och 

kände att de hade gjort samma val igen, trots att de visste vad som väntade dem 

(Naylor et al., 2021). 

I still would do it all over again. If I knew that this was at the end of 

the tunnel, I 100% would. I love what I do. I definitely feel that I am 

helping people each and every day at work. (Naylor et al., 2021, s. 

390). 

 

Ständigt förändrade riktlinjer och bristande evidens 

Ett återkommande problem var konstanta förändringar i de riktlinjer som fanns på 

avdelningarna angående skyddsutrustning och tillvägagångssätt vid behandlingar 

(Lee & Lee, 2020; Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021; Schroeder et al., 2020). 

Förändringarna orsakade konfusion, rädsla och ovisshet då de ofta var otydliga och 

ofta sa emot varandra vilket ledde till en känsla av skepticism hos sjuksköterskorna. 

Riktlinjer om vilken typ av skyddsmasker som skulle användas kunde dessutom 

skilja från en vårdavdelning till en annan på samma sjukhus (Ness et al., 2021). 

Sjuksköterskor upplevde att beslut om riktlinjer kunde grunda sig i vilket material 

som fanns tillgängligt snarare än vad som faktiskt var bäst (Naylor et al., 2021). 

Things were changing every day with their recommendations saying 

you can wear two masks and then no, it’s not a good idea to wear two 

masks and you can use and reuse these certain types of N95s and 

things were just changing all the time and it kind of felt like we weren’t 

ever getting the most accurate information which is pretty scary . . . 

so every shift, things were changing and the protocols were different. 

So it just kind of felt like chaos. (Naylor et al., 2021, s. 386). 
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Emotionella påfrestningar 

Under kategorin “Emotionella påfrestningar” framkom de känslomässiga 

aspekterna hos sjuksköterskorna. Kategorin bestod av två subkategorier; “Rädsla 

att bli smittad” samt “Känslor gentemot patienterna”. 

Rädsla att bli smittad 

Sjuksköterskor upplevde en rädsla vid vårdandet av covid-19-smittade patienter 

för att själva bli smittade av viruset (Cakiki et al., 2021; Diogo et al., 2021; Lee & 

Lee, 2020; Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021; Zamanzadeh et al., 2021). 

Rädslan distraherade sjuksköterskor från att kunna vårda patienterna på bästa sätt 

(Muz & Yuce, 2021; Zamanzadeh et al., 2021). För några var rädslan så påtaglig 

att de vägrade vårda patienter med covid-19, samtidigt som andra kände sig 

trygga i att vårda covid-19-smittade och menade på att de inte kunde överge dem 

(Zamanzadeh et al., 2021). Sjuksköterskor med underliggande sjukdomar 

upplevde risken att exponeras för viruset som mycket emotionellt påfrestande och 

oroade sig för sin egen säkerhet (Ness et al., 2021).   

“I was really terrified, you know, crying when I would sit and think 

about it because I have asthma.” (Ness et al., 2021, s. 393). 

 

Känslor gentemot patienterna 

Några sjuksköterskor upplevde minskad sympati för de patienter som ignorerat 

restriktioner såsom social distansering och hade svårt att hantera ilskan som uppstod 

när patienterna inte följde avdelningens isoleringsriktlinjer (Lee & Lee, 2020). 

Sjuksköterskor upplevde att en del patienter litade mer på media än på dem och 

deras läkare (Ness et al., 2021). 

Sjuksköterskor upplevde att det var deras plikt att vårda covid-19-patienterna och 

att det inte spelade någon roll varför de var sjuka (Schroeder et al., 2020). 

Deltagarna uppgav även att de inte kunde överge sina patienter bara för att de var 

smittade av covid-19 (Zamanzadeh et al., 2021). 
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“...As a nurse, I’m here to care for these patients regardless of 

whether they’re COVID or not. I’m here to care for patients.” 

(Schroeder et al., 2020, s. 5). 

 

Begränsningar för omvårdnaden 

Under kategorin “Begränsningar för omvårdnaden” framkom de problem som 

sjuksköterskorna erfarit som hindrar dem i yrkesutförandet. Kategorin bestod av två 

subkategorier; “Upplevelse av tidsbrist och ökad arbetsbörda” och 

“Skyddsutrustningens påfrestningar”. 

Upplevelse av tidsbrist och ökad arbetsbörda 

Studier visade att det ofta var bristande bemanning på avdelningarna (Diogo et al., 

2021; Muz & Yuce, 2021; Ness et al., 2021). Normalt fanns det flera deltids- och 

säsongsanställda, men som nu sagt upp sig på grund av missnöje angående 

skyddsutrustning och stöd från organisationen (Ness et al., 2021). Till följd av den 

minskade personalstyrkan fick sjuksköterskor fler patienter att ta hand om och flera 

sjuksköterskor upplevde att deras patientansvar kändes hotat (He et al., 2021; Muz 

& Yuce, 2021; Ness et al., 2021; Schroeder et al., 2020; Razaee et al., 2020; 

Zamanzadeh et al., 2021). Trots svårigheterna upplevde sjuksköterskor att det var 

fullt möjligt att ge bra vård, men att de ibland kände att de inte kunde be om hjälp 

eftersom de var underbemannade (Ness et al., 2021). 

I feel confident most of the time taking care of my patients, but the 

moments where...I know that I need help [providing patient care]. I 

know that I can't do what I need to do by myself and no one is 

available because we are short staffed. (Ness et al., 2021, s. 394). 

I flera studier upplevde deltagarna att tiden inte räcker till och att det på vissa ställen 

fanns regelverk angående hur länge personal fick vara inne hos en patient (Muz & 

Yuce, 2021; Razaee et al., 2020). Sjuksköterskor uppgav även att de blivit tilldelade 

fler arbetsuppgifter under pandemin och de upplevde att kvalitén på omvårdnaden 

avtagit (Diogo et al., 2021; Lee & Lee, 2020; Ness et al., 2021; Razaee et al., 2020; 
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Schroeder et al., 2020; Zamanzadeh et al., 2021). Deltagarna upplevde dessutom att 

omvårdnaden blivit mindre holistisk och att den blev övervägande fysisk på grund 

av tidsbristen (Razaee et al., 2020). Till följd av tidsbrist samt en ökande 

arbetsbörda upplevde många sjuksköterskor både fysisk och psykisk utbrändhet (He 

et al., 2021; Razaee et al., 2020; Zamanzadeh et al., 2021). 

Trots en övervägande negativ upplevelse av covid-19-pandemins effekt på 

omvårdnadsarbetet fanns det sjuksköterskor som inte upplevde några större 

skillnader jämfört med innan pandemin (Schroeder et al., 2020). Sjuksköterskor 

beskrev att de snabbt anpassade sig till situationen och upplevde inga större 

skillnader i sitt kliniska yrkesutförande. Sjuksköterskor uppgav även att de snabbt 

kommit fram till lösningar för att effektivisera vårdandet av covid-19-smittade och 

att det inte skilde så mycket jämfört med vanlig vård av isoleringskrävande 

patienter (Schroeder et al., 2020). 

 

Skyddsutrustningens påfrestningar 

Skyddsutrustningen som användes vid vårdandet av covid-19-smittade patienter 

upplevdes som ett problem (Cakiki et al., 2021; Diogo et al., 2021; Galehdar et al., 

2020; He et al., 2021; Lee & Lee, 2020; Muz & Yuce, 2021; Zamanzadeh et al., 

2021). Sjuksköterskor upplevde att användandet av skyddsutrustningen var fysiskt 

påfrestande i form av svettningar, svårigheter att andas, huvudvärk och allergiska 

utslag (Cakiki et al., 2021; Diogo et al., 2021; Muz & Yuce, 2021; Zamanzadeh et 

al., 2021). En del upplevde att handmotoriken blev nedsatt och standardprocedurer 

såsom att sätta en PVK tog mycket längre tid än normalt (Lee & Lee, 2020). Andra 

upplevde att synen blev påverkad eftersom skyddsglasögon och visir immade igen 

under omvårdnadsarbetet (Lee & Lee, 2020). Ett annat återkommande problem var 

brist på skyddsutrustning vilket ledde till att sjuksköterskor upplevde en ökad oro 

(He et al., 2021; Ness et al., 2021). Skyddsutrustningen upplevdes obekant för 

patienterna som hade svårt att urskilja vem som dolde sig bakom skyddsklädseln 

(Galehdar et al., 2020). Åtgärder såsom att skriva sitt namn på skyddsklädseln eller 
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ha ett fotografi ledde till att patienterna lättare kände igen personalen och lyssnade 

bättre på direktiv och terapeutiska instruktioner. 

 

Kommunikation 

Under kategorin “Kommunikation” framkom de problem som sjuksköterskorna 

fått erfara gällande kommunikation. Kategorin bestod av två subkategorier; “Stöd 

inom arbetsgruppen” samt “Kommunikationens betydelse i vårdrelationen”. 

Stöd inom arbetsgruppen 

Sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att stötta varandra och dess inverkan på 

omvårdnadsarbetet (Naylor et al., 2021). Skyddsutrustningen upplevdes göra det 

svårare att kommunicera inom personalgruppen (Li et al., 2021). Eftersom flera 

deltagare fick byta avdelning på grund av covid-19-pandemin kände inte alla 

varandra, men med ett gemensamt mål i kampen mot smittan, lärde de snabbt känna 

varandra (Li et al., 2021). Sjuksköterskor utvecklade olika strategier för att hålla 

ihop arbetsgruppen och stötta varandra. De vanligaste metoderna var att samtala via 

gruppchatt eller telefonsamtal efter deras skift för att dela och prata om deras 

upplevelser (Naylor et al., 2021). Detta för att orka att stå ut med all död som de 

bevittnade, och för patientens skull, orka vara närvarande vid deras sista andetag 

(Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021). 

 

Kommunikationens betydelse i vårdrelationen 

Sjuksköterskor var tvungna att anpassa sitt sätt att kommunicera runt patientens 

behov (Li et al., 2021). Kommunikationen upplevdes försvårad på grund av 

användandet av munskydden och hade en negativ inverkan på omvårdnadsarbetet 

(Muz & Yuce, 2021; Ness et al., 2021).  

It was very difficult indeed. You cannot communicate with the patient. 

Even if the patient is open to communication, you cannot 
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communicate. Even if you speak, it is hardly heard outside the mask. 

You have to repeat it several times (Muz & Yuce, 2021, s. 1029). 

 

Analysen pekade också på att det upplevdes speciellt viktigt för vårdrelationen, när 

vårdpersonal använder skyddsutrustning, att tydligt förklara i vilket syfte utrustning 

och skyddskläder användes. Sjuksköterskor upplevde att det gjorde patienten mer 

bekväm och minskade deras rädsla och oro (Galehdar et al., 2020). Sjuksköterskor 

upplevde även att patienter med covid-19 kände mer rädsla och ett stort behov av 

känslomässigt stöd än andra patienter (Galehdar et al., 2020; Ness et al., 2021). 

Sjuksköterskor upplevde att närvaro av personliga föremål var positivt för att ge 

patienten sinnesro (Galehdar et al., 2020). Galehdar et al. beskrev att rädsla var ett 

stort hinder för behandling och att sjuksköterskor var viktiga för att reducera 

patienternas känsla av isolation, ångest och stress. På en del sjukhus var det endast 

sjuksköterskor som gick in till patienterna (Ness et al., 2021). Det ledde i sin tur att 

sjuksköterskor kände ökad stress och ångest när de inte hann med att ge adekvat tid 

till varje patient (Ness et al., 2021). Sjuksköterskor upplevde även att för religiösa 

patienter var böner ett sätt att skapa välbehag och lugn och patienterna uppskattade 

när sjuksköterskor deltog eller bad för dem (Galehdar et al., 2020).  

Bland patienterna var kunskapen om covid-19 ofta otillräcklig eller missledande. 

Patienter upplevdes rädda att söka vård på grund av ogrundade rykten och okunskap 

medan andra inte trodde på, och följde inte preventiva riktlinjer (Galehdar et al., 

2020).  

Närståendes stöd och närvaro gav sinnesro och upplevdes av sjuksköterskor som 

positivt för patientens tillfrisknande (Galehdar et al., 2020). Närstående fick 

generellt inte stanna hos patienterna på sjukhuset vilket ökade patientens ångest 

(Ness et al., 2021). Ofta räckte det endast med ett telefonsamtal eller att bara få se 

en familjemedlem på avstånd för att motverka deras ångest (Galehdar et al., 2020). 

Med stöd från närstående upplevdes patienten mer villig att lyssna på 

vårdpersonalen, genomgå behandlingar och ta läkemedel, vilket lättade på 

sjuksköterskors arbetsbörda (Galehdar et al., 2020). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer utgå från de fyra trovärdighetsbegreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) samt Shenton (2004) beror studiens tillförlitlighet på om dess 

resultat anses vara en korrekt tolkning av källan och svarar på det syfte som valt att 

studeras. Pålitlighet avser huruvida forskaren har hållit sig neutral och objektiv i sitt 

arbete och att det är deltagarnas upplevelser som presenteras utan att vinklas utifrån 

forskarens eventuella förförståelse eller om det finns andra faktorer som kan 

påverka resultatet. Verifierbarhet handlar om huruvida studien skulle gå att göra om 

av en annan oberoende forskare och att få ett liknande resultat. Detta kräver att 

metod, sökvägar, typ av deltagare, analysmetod etc. är utförligt beskrivet. 

Överförbarhet avser ifall studiens resultat går att överföra till andra kontexter och 

situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017; Shenton, 2004). 

En allmän litteraturstudie med en kvalitativ ansats valdes som design för att besvara 

studiens syfte, som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden 

av covid-19-infekterade patienter inom slutenvård. Eftersom studien undersöker 

sjuksköterskors upplevelser ansåg författarna att en kvalitativ ansats var lämpligast. 

Vid studiens början var intentionen att även att studera upplevelser inom 

omvårdnad av patienter som inte var covid-19-smittade. Syftet ändrades till att 

fokusera på enbart covid-19-patienter då studier angående osmittade patienter inte 

existerade, varpå studiens innehåll ändrades för att reflektera det nya syftet. Då 

studiens resultat anses svara på syftet, samtidigt som resultatet speglar tidigare 

forskning kring smittoutbrott, stärks studiens tillförlitlighet. 

En pilotstudie utfördes i CINAHL Complete för att säkerställa studiens 

genomförbarhet samt stärka studiens tillförlitlighet och verifierbarhet (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Studien använde sig av två databaser för sökning av artiklar. För 

att undvika publiceringsbias, stärker det studiens tillförlitlighet att använda fler än 

en databas, då det ökar chansen att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017; Olsson 

& Sörensen, 2011; Willman et al., 2016). Författarna ansåg använda databaser 
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lämpligast för vår studie, då de båda har huvudfokus på hälsovetenskap och 

omvårdnad. En tredje databas ansågs inte behövas då vi ansåg att vi hittat tillräckligt 

med underlag i de tidigare nämnda. En manuell sökning eller ytterligare en databas 

kunde använts för att öka urvalet och antalet artiklar, vilket hade ökat 

tillförlitligheten av studien. Sökningar med olika sökordskombinationer och 

sökblock gjordes innan författarna ansåg att de fick ett adekvat sökresultat. Både 

ämnesord och fritext användes i sökningen vilket stärker studiens verifierbarhet 

(Henricson, 2017). Sökningen i databasen med sökord, synonymer, avgränsningar 

samt urval med inklusion- och exklusionskriterier anses väl beskrivna vilket stärker 

studiens verifierbarhet (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). En del 

studier inkluderade olika personalkategorier samt vidareutbildade sjuksköterskor. 

Därför var författarna noga att enbart ta med data som kom från grundutbildade 

sjuksköterskor. Ett undantag gjordes på en studie (Ness et al., 2021) då urvalet 

bestod utav 78% sjuksköterskor. Resultat som speglade hela urvalets åsikter togs 

med, men citat från andra än grundutbildade sjuksköterskor förkastades. Författarna 

valde att redovisa och avgränsa artiklarnas publikationsår till pandemins början för 

att stärka dess verifierbarhet, även ifall det troligen inte haft någon påverkan på 

studien då forskning från tidigare år inte existerar. Att forskningen är så pass aktuell 

ser författarna som en styrka och anser att det stärker tillförlitligheten i studien. 

Samtliga artiklar från CINAHL Complete var peer-reviewed. Detta ökar 

tillförlitligheten på studien även ifall PubMed inte erbjöd samma avgränsning i sin 

databas (Henricson, 2017). Av studiens tolv artiklar går sju av dem att hitta i båda 

databaserna (Cakici et al., 2021; Galehdar et al., 2020; He et al., 2021; Li et al., 

2020; Muz et al., 2021; Ness et al., 2021; Zamanzadeh et al., 2021). Enligt 

Henricson (2017) stärker detta studiens tillförlitlighet. Inga restriktioner angående 

artiklarnas härkomst tillämpades vilket stärker studiens överförbarhet (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Sökschema redovisas i studien (Bilaga 1) med datum för 

utförandet, vilket ökar studiens pålitlighet och verifierbarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Granskningen av artiklar gjordes induktivt av båda författarna, först individuellt 

och sedan gemensamt där artiklarna diskuterades och jämfördes, vilket stärker 

studiens tillförlitlighet (Henricson, 2017; Willman et al., 2016). Induktivt 
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förhållningssätt betyder att forskaren studerar ett fenomen så förutsättningslöst som 

möjligt och sedan har möjligheten att dra slutsatser (Olsson & Sörensen, 2011; 

Priebe & Landström, 2017). Granskningen gjordes efter en granskningsmall för 

kvalitativa studier vilket anses stärka studiens tillförlitlighet. Översiktstabeller 

utifrån granskningsmallarna redovisas därav för att det stärka studiens 

verifierbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). En svaghet som sänker studiens 

tillförlitlighet var att författarna inte är vana vid att genomföra 

kvalitetsgranskningar, men har viss erfarenhet då de gjort enstaka granskningar som 

del av deras utbildning. Studien har granskats av medstudenter och handledare i 

handledningsgrupper fortlöpande under studiens gång vilket stärker dess 

tillförlitlighet och pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Analysprocessen anser författarna är väl beskriven vilket stärker verifierbarheten 

av studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Alla artiklar var skrivna på engelska och 

översattes till svenska av författarna utifrån deras bästa förmåga. Då författarna 

anser att översättnings-programvaror inte är tillförlitliga och saknar ordets kontext, 

användes Google translate användes därför sparsamt och endast som stöd. 

Författarna anser trots det att översättning av artiklarna sänker studiens 

tillförlitlighet då risken att data misstolkats ökar. Studierna genomfördes i Iran 

(n=3) (Galehdar et al., 2020; Razaee et al., 2020; Zamanzadeh et al., 2021), USA 

(n=3) (Naylor et al., 2021; Ness et al., 2021; Schroeder et al., 2020), Kina (n=2) 

(He et al., 2021; Li et al., 2020), Turkiet (n=2) (Cakici et al., 2021; Muz & Yuce, 

2021), Portugal (n=1) (Diogo et al., 2021), Sydkorea (n=1) (Lee & Lee, 2020.). 

Inga artiklar från Sverige är inkluderade i vårt resultat, vilket sänker 

överförbarheten till en svensk kontext. Författarna anser att det är en styrka med 

studien att urvalet kommer från olika delar av världen, vilket ger en bredare 

förståelse av fenomenet och ökar dess tillförlitlighet och överförbarhet. Det kan 

även ses som en svaghet då alla länder inte har samma sjukhussystem och inte har 

samma riktlinjer att följa vid arbetet med covid-19. Artiklarna använde sig nästan 

uteslutande av semistrukturerade intervjuer. Endast en (Diogo et al., 2021) använde 

sig av en alternativ metod i form av fokusgrupper med semistrukturerade 

diskussioner. Semistrukturerade intervjuer är den mest lämpliga och använda 

metoden när fenomen och upplevelser studeras (Larsson & Holmström, 2017). 
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Fokusgrupper består av deltagare som befinner sig i samma situation eller miljö 

(Olsson & Sörensen, 2017). Wibeck (2017) menar att fokusgrupper lämpar sig väl 

för studier som vill undersöka ett nytt eller komplext ämne angående människors 

erfarenheter. Enligt Larsson och Holmström (2017) är de däremot mindre lämpliga 

för djupare diskussioner om deras upplevelser. Trots det valde författarna att 

inkludera studien då fenomenet är nytt. Författarna anser att artiklarnas syfte och 

resultat var samma som, eller liknande, studiens syfte. Allt resultat svarade därför 

inte på vårt syfte, utan enbart delarna som gjorde det inkluderades i studien. Citat 

användes genomgående i resultatet för att påvisa deltagarnas upplevelser och öka 

studiens tillförlitlighet. Citat presenteras enligt Olsson och Sörensen (2011) 

oförändrade och i dess helhet. Urval och kontext anser författarna var väl beskriven, 

vilket stärker studiens verifierbarhet och överförbarhet. Författarna anser studien 

överförbar till andra miljöer med samma fenomen då inklusion- och 

exklusionskriterier var få med en bred kontext.  

Förförståelsen skrevs ned innan studiens början, vilket stärker studiens pålitlighet 

och tillförlitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelse diskuterades av 

författarna och de ansåg att de inte hade någon bredare förförståelse om det som 

studeras. Den information de tagit del av är densamma som resten av samhället har 

fått till sig från medier och myndigheter och de har själva inte jobbat med covid-

19-patienter före eller under studiens gång. All data som svarar på studiens syfte 

har tagits med ur artiklarna som gick igenom granskningen och ingick i analysen. 

Alla artiklar var etiskt godkända och hade informerat samtycke vilket anses stärka 

studiens tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av covid-

19-infekterade patienter inom slutenvård. Resultatet i studien visade på att covid-

19 utgjort ett stort hinder för sjuksköterskor i deras yrkesroll i arbetet med 

patientomvårdnad. Utifrån huvudkategorierna oro och ovisshet, emotionella 

påfrestningar, begränsningar för omvårdnaden och kommunikation, har två 
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huvudfynd i form av upplevelse av tidsbrist och ökad arbetsbörda och 

kommunikationens betydelse i vårdrelationen valts att lyftas upp för diskussion. 

Upplevelse av tidsbrist och ökad arbetsbörda 

Sjuksköterskor upplever en ökad arbetsbörda och att tiden inte räcker till under 

covid-19-pandemin. Sjuksköterskor upplever att brister i bemanningen leder till att 

de åtar sig en större arbetsbörda och vårdar fler patienter än tidigare. Detta leder till 

att omvårdnaden upplevs mindre holistisk och i stället övervägande fysisk då 

sjuksköterskorna inte har tid att se till att psykologiska behov till synliggörs och 

kan bemötas. Sjuksköterskor upplever att detta äventyrar patientsäkerheten då 

vårdkvalitén inte kan upprätthållas.  

Liknande problematik har rapporterats under tidigare smittoutbrott. Under 

svininfluensa-utbrottet 2009 rapporterade sjuksköterskor att deras arbetsbelastning 

ökat signifikant (Lam & Hung, 2013). Även under MERS-utbrottet 2012–2015 

upplevde sjuksköterskor att de tilldelats fler arbetsuppgifter och att det ledde till 

utmattning (Kang et al., 2018). Enligt Ball et al. (2018) och Needleman et al. (2011) 

innebar en ökad arbetsbörda samt att arbeta under tidspress en stor risk för 

patientsäkerheten och de båda uppgav att det associerades med en ökad dödlighet. 

I en översiktsartikel beskriver Abad et al. (2010) att isoleringsvårdade patienter är 

i ett stort behov av psykologisk omvårdnad och om de psykologiska behoven ej 

uppfylls, föreligger en ökad risk för psykisk ohälsa. 

Enligt McCormack och McCance (2006) behöver sjuksköterskor ta sig tid att lära 

känna patienten för att kunna bedöma vilka behov som patienten har, och är på så 

vis en basal del i personcentreringen. McCormack och McCance (2021) menar även 

att den fysiska omvårdnaden i sig är grundläggande för att kunna utforma en 

personcentrerad vård. De menar att när man utför fysisk omvårdnad av en patient, 

och därmed interagerar med denne, får man kontakt med människan. McCance och 

McCormack (2021) lyfter även att den fysiska vårdmiljön är en grundsten i 

personcentrerad vård. De menar att personalens närvaro och synlighet är viktig för 

ett personcentrerat arbetssätt och att detta minskar när patienterna ligger i enkelrum, 

som nästan uteslutande används vid isoleringsvård.  
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Utifrån Martin Bubers (1994) närhetsetiska Jag-Du-teori är det viktigt att man i 

vårdandet bemöter patienten på ett jämlikt plan där man ser personen som det 

centrala, vilket även är kärnan i personcentrerad vård. Vårdaren måste enligt Buber 

var närvarande i mötet, engagera sig samt kunna kommunicera med patienten för 

att avgöra detta. 

Tidsbristen och den ökade arbetsbördan har alltså en påtagligt negativ inverkan på 

omvårdnadsarbetet, utformandet av personcentrering samt etiska konsekvenser. 

Flera sjuksköterskor upplever utbrändhet till följd av den ökade arbetsbördan vilket 

över tid kan få en negativ samhällseffekt då detta kan leda till en ökad mängd 

sjukskrivningar bland sjuksköterskorna. Detta strider även mot det nationella 

folkhälsomålet fysiskt och psykosocialt hållbar arbetsmiljö 

(Folkhälsomyndigheten, 2021c). Om sjuksköterskor fortsätter att ha en ökad 

arbetsbelastning kommer vårdkvalitén att minska såväl som patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010) är det ett krav att hälso- och sjukvårdspersonal 

bidrar till att hög patientsäkerhet upprätthålls, vilket inte är möjligt vid en ökad 

arbetsbelastning och under tidspress. 

Kommunikationens betydelse i vårdrelationen 

Sjuksköterskor upplever att kommunikationen i vårdrelationen har påverkats 

negativt under covid-19-pandemin. Studien visar på att användning av munskydd 

och annan skyddsutrustning försvårar kommunikationen och patientens delaktighet. 

Sjuksköterskor upplever att de ständigt får upprepa sig för att bli hörda och 

förstådda. Sjuksköterskor har därför börjat anpassa sitt sätt att kommunicera med 

patienter i ett försök att fortsätta ge personcentrerad omvårdnad. För att göra mötet 

mer personligt och skapa en bättre relation med patienten använder sjuksköterskor 

sig av namnskyltar eller bilder på sig själva utan skyddsutrustning.  

Under tidigare smittoutbrott visar studier på en liknande problematik. 

Sjuksköterskor uppgav under svininfluensan 2009 att kommunikationen i 

vårdrelationen mellan personal och patient blivit påtagligt försvårad till följd av 

användning av munskydd (Corley et al., 2010; Lam & Hung, 2013). Även Kang et 

al. (2018) beskriver samma problematik under MERS-utbrottet 2012–2015. 
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Sjuksköterskor fick till följd av detta hitta alternativa metoder att kunna 

kommunicera med sina patienter såsom att skriva på lappar eller meddelande via 

smartphones (Kang et al., 2018).  

Effektiv kommunikation är essentiellt för att ge en god personcentrerad vård 

(Kwame & Petrucka, 2021). McCormack och McCance (2021) skriver att för att 

uppnå personcentrerad vård krävs ett partnerskap i vårdrelationen, där patientens 

görs delaktig och där hens åsikter är centrala i vårdprocessen. Vidare skriver de att 

dålig kommunikation i stället kan öka den utsatthet som patienter redan upplever. 

Buber (1997) skriver att varje mänsklig individ och dess känslor behöver bekräftas, 

att det krävs ett ömsesidigt och jämställt möte som innehåller både verbal och icke-

verbal kommunikation.  

När patientens helhet gås miste om, anses sjuksköterskor inte längre jobba 

holistiskt. Utan helhetssynen jobbar de inte personcentrerat, vilket är en 

kärnkompetens och del av deras profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Risken finns också att patienten inte görs delaktig i sin egen vård. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, 2017) ska vården, om möjligt, utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Kommunikationen i vårdrelationen är sjuksköterskans 

ansvar för att säkerställa att omvårdnaden är av god kvalitet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kommunikation används också av sjuksköterskor för 

att tolka patienten och se deras symtom, problematik och behov (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Ekman et al., 2014). Hur patientens helhet uppfattas av 

sjuksköterskan bestämmer i sin tur vilka omvårdnadsåtgärder som implementeras 

och hur vården upplevs av patienten (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2019). Bristande 

kommunikation kan därför leda till fel eller uteblivna omvårdnadsåtgärder och 

behandlingar. Vårdkvalitén upprätthålls då inte längre på en adekvat nivå vilket kan 

resultera i att patienter mår sämre och får inte den hjälp de behöver och, enligt lag, 

har rätt till. Detta kan i sin tur leda till ett ökat lidande för patienten, fler vårddygn 

på sjukhus samt längre sjukskrivningar efter sjukhusvistelsen och därav högre 

kostnader för samhället. Om en förbättring skulle ske i kommunikationen med 

covid-19-patienter, skulle vi se en ökad grad av delaktighet i omvårdnadsarbetet, 

en personcentrerad vård och mindre påverkan på samhället. 
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Slutsats 
Sjuksköterskor upplever att covid-19-pandemin har haft en signifikant inverkan på 

omvårdnadsarbetet inom slutenvården. Utmaningar och svårigheter har yttrat sig på 

flera olika vis. Sjuksköterskor fick inte tillräcklig utbildning innan de började vårda 

covid-19-smittade patienter och har i stället fått lära sig under tidens gång. 

Riktlinjer har fortlöpande arbetats fram och reviderats, samtidigt som de av 

sjuksköterskor upplevts vara otydliga och inte haft någon vetenskaplig grund. 

Sjuksköterskor har även fått kämpa mot en ökad arbetsbelastning, tidsbrist, 

påfrestande skyddsutrustning och även rädslan att själva bli smittade. 

Kommunikationen mellan både vårdpersonalen och med patient och anhöriga har 

blivit försämrad till följd av användandet av ansiktsmasker och besöksförbud för 

anhöriga på avdelningarna. Fynden överensstämmer med forskning från föregående 

smittoutbrott och tyder på att sjuksköterskor behöver ytterligare utbildning och 

förberedelser i hur vården kan effektiviseras under en pandemi. Även 

sjukhusledningen behöver vara bättre förberedd på att ett större smittoutbrott kan 

bryta ut när som helst. Det behöver finnas en beredskap och resurser att kunna 

hantera det för att i sin tur kunna ge vårdpersonalen möjlighet att göra det som de 

är bäst på, att vårda patienterna. Författarna rekommenderar att framtida forskning 

av fenomenet görs i en svensk kontext då det i dagsläget saknas. De anser även att 

det varit av värde att utföra studier av pandemins inverkan på patienter som inte är 

smittade av covid-19 men vårdas inom slutenvården. 
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Begränsningar Språk: Engelska, Peer-Reviewed, Publicerad 2020–

2021 

552 5 
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Bilaga 2. Artikelöversikter  

Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
       + = stärker 

- = sänker 

Rezaee, N et al. 
 
Nurses 

perception of 

ethical challenges 

in caring for 

patients with 

covid-19: a 

qualitative 

analysis.  
 

Iran, 2020 

Utvärdera 

sjuksköter- 

skornas 

uppfattning av 

etiska 

utmaningar 

vid vårdandet 

av patienter 

med covid-19. 

Ändamålsenligt urval 

med maximal variation. 
24 st (15 kvinnor, 9 män) 

SSK 27–49 år med 4–16 

år erfarenhet, 1–5 

månader med covid-19 

pat. På 2 universitets- 
sjukhus.14st jobbade på 

vanlig avdelning, 9 st på 

IVA. Semistrukturerade  
telefon-intervjuer. 

30–45 min långa intervjuer 

via telefon som spelades in 

som senare transkriberades. 

Analyserades enligt 

Graneheim & Lundmans 

metod & kodades, ej 

specificerat av vem/vilka. 

Ingen pilotintervju. Etiskt 

godkänd & informerat 

samtycke. Förförståelse 

saknas. Granskad av forskare 

med klinisk erfarenhet. 

Huvudkategorierna var 
“Hot mot professional- 

ismen” & “Frånvaron av 

ett holistiskt 

förhållningssätt till 

covid-19-vård med 

relevanta sub- 

kategorierna: “Risk för 

försämrad vårdkvalitet”, 

“dålig existentiell vård” 

& “minskat 

medlidande”  

Tillförlitlighet: +: Varierat 

urval. Citat. Adekvat längd på 

intervjuer. -: Antalet 

tillfrågade anges ej. 

Verifierbarhet: +: Ref. metod 

för analys. Resultat 

verifierades externt av 

oberoende forskare. 

Pålitlighet: +: Bedömt av 2 

oberoende forskare. -: Antalet 

som analyserade angavs ej. 

Överförbarhet: +: Kontexten 

är väl beskriven. 

Diogo, P et al. 
 
Emotional labor 

of nurses in the 

frontline against 

the COVID-19 

pandemic 
 
Portugal, 2021 

Att analysera 

sjuksköter- 

skors erfaren- 

heter av att 

utföra känslo- 

mässigt 

påfrestande 

arbete i arbetet 

mot covid-19 

för att identi- 

fiera stödjande 

strategier och 

utvecklings- 

möjligheter. 

Bekvämlighetsurval. 11 

st deltagare från olika 

vårdavdelningar. Inkl.- 

SSK med erfarenhet av 

vård av covid-19 

smittade patienter. 

Exkl.- Chefer samt de 

som själva ansett sig 

som emotionellt sköra.  
Insamling av berättelser 

och fokusgrupper med 

semistrukturerade 

diskussioner. 

2 h långt gruppsamtal via 

zoom efter deltagarna skickat 

in sina berättelser (2–6 

sidor). Utifrån berättelserna 

utformades huvudfrågor till 

diskussionen. Mötet 

transkriberades av 2 forskare 

(ej specificerat vilka) som 

sedan delades in i teman och 

analyserades utifrån en 

konventionell 

innehållsanalys-teknik. 
Etiskt godkänd samt 

informerat samtycke.  

Huvudkategorierna med 

underkategorier var: 

“Utmaningar som mötte 

SSK i kampen mot 

Covid-19”, “Känslor 

erfarna av SSK vid vård 

av Covid-19 patienter”, 

“Känslomässig respons 

från SSK och patienter 

med Covid-19; påverkan 

på vården”, “Känslo- 

mässigt arbete av SSK i 

vårdprocessen av 

patienter med Covid-19” 

Tillförlitlighet: +: Adekvat 

längd på diskussioner & 

berättelser. Citat. -: Antalet 

tillfrågade anges ej. 

Information om deltagare 

saknas. Verifierbarhet: +: Ref. 

metod för analys. -: Saknas 

tydlig beskrivning av analys 

och gruppdiskussion.   

Pålitlighet: -: Ej specificerat 

vem som utfört analysen. 

Överförbarhet: +: Kontexten 

är väl beskriven. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat* Kvalitet 
      + =stärker 

- = sänker 

He, Q et al. 
Instructive 

Messages and 

Lessons 
From Chinese 

Countermarching 
Nurses of Caring 

for COVID-19 
Patients: A 

Qualitative 

Study 
 

Kina, 2021 

Utforska upplevelser 

hos sjuksköterskor 

som förstärkte vården i 

utbrotts- staden av 

covid-19 för 

medicinskt stöd i det 

initiala skedet av 

denna globala 

infektionssjuk- dom. 

Bekvämlighetsurval. 
10st (8st kvinnor) SSK 

deltog hemifrån via 

videosamtal. Ålder 22–43 

med 2–23 års erfarenhet. 

Inkl.- SSK som lämnat sitt 

hem för att stödja Wuhans 

sjukhus. Exkl.- lokala sjuk- 

sköterskor från Wuhan.  
Semi-strukturerade interv- 

juer ledda av huvudforsk- 

aren med hjälp av en 

medforskare. 

Inspelningarna av telefon- 

samtalen lyssnades 

igenom flera gånger och 

transkriberades. Transk- 

riptionerna godkändes av 

deltagarna. Huvudfrågorna 

anges. Kvalitativ innehåll- 

sanalys. Analysen genom- 

fördes individuellt av två 

forskare som sen samman- 

ställde resultatet. Godkänd 

av univ. & informerat 

samtycke. Förförståelse 

saknas. 

Huvudkatego-

rier: “Olika 

psykologiska 

steg som 

upplevdes”, 

“Stress i jobbet 

och nya 

utmaningar”, 

“Nya koncept 

att vårda 

patienter”. 

Tillförlitlighet: +: 

Godkända transkriptioner 

av deltagare. 

Analysmodell. Resultat 

som svarar på syftet. Citat. 

-: Intervjulängd ej angett. 
Verifierbarhet: +: 

Huvudfrågor anges. Analys 

väl beskriven. Pålitlighet: 

+: Analyserad av 2 

forskare.  
Överförbarhet: +: 

Kontexten är väl beskriven. 

Cakici, N et al. 
 
The Challenges 

of Nurses Who 

Care for 
COVID-19 

Patients: A 

Qualitative 

Study. 
 

Turkiet, 2021  

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevda utmaningar 

under covid-19 

pandemin.  

Slumpmässigt urval. 15st 

SSK från olika sjukhus. 5 st 

gifta/10 st singlar, 2 st hade 

barn. Inkl.- SSK från olika 

sjukhus och olika regioner. 

Exkl.- Flera SSK från 

samma sjukhus. Semi- 

strukturerade video- 

intervjuer via WhatsApp. 

Öppna intervjufrågor ang. 

nära arbete med covid-19 

patienter. 
Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Identiteter skyddades 

bakom koder. 
Beskrivande analys där 

innehållet kodades och 

delades in i kategorier. 

Oklart hur många som 

analyserade. Informerat 

samtycke. Etiskt godkänd. 

Förförståelse ej beskriven. 

Kategorier: 
“Rädsla för att 

bli smittad”, 

“Vårda med 

rädsla”, 

“Svårigheter att 

jobba med 

skyddsutrustni-

ng”.   

Tillförlitlighet: +: Svarar på 

syftet. Citat. -: 2 st hade 

endast gymnasieexamen. 

Korta intervjuer.  
Verifierbarhet: +: 

Intervjuernas utförande och 

analys tydligt beskriven. -: 

Intervjufrågor ej 

redovisade. 
Pålitlighet: -: antalet 

forskare som analyserade ej 

redovisat. 
Överförbarhet: -: Kontext 

dåligt beskriven. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
      + = stärker 

- = sänker 

Muz, G et al. 
 
Experiences of 

nurses caring for 

patients with 

COVID-19 in 
Turkey: A 

phenomenological 

enquiry 
 

Turkiet, 2021  

Beskriva 

erfarenheter 

hos 

sjuksköterskor 

som vårdat 

covid-19 

patienter under 

denna process. 

Bekvämlighetsurval 

följt av snöbollsurval. 

19st (17 kvinnor) SSK 

deltog. 
Inkl: Jobbar på covid-

IVA eller covid-

avdelning. 2: 

Erfarenhet med covid-

patienter. 
Semistrukturerade 

intervjuer utifrån 

formulär via 

video/audio. 

Frågorna specificerade. 

Intervjuerna utfördes av 

forskarna. Deltagarna 

intervjuades 3 gånger á 

25–30 min. Spelades in 

och transkriberades. 

Analysen utgick från 

Colazzis 7-stegs analys. 

Datan/resultatet 

validerades av deltagarna 

fortlöpande. Etiskt 

godkänd & informerat 

samtycke. Ej förförståelse. 

5 huvudteman varav 2 

var relevanta för vårt 

syfte.  
“Första mötet och att 

vara oförberedd” samt 

“Dilemma och 

konflikter i 

professionella roller”. 
 
Varje huvudkategori 

hade 2–3 

subkategorier. 

Tillförlitlighet: +: Beskrivet 

urval. Svarar på syftet. 

Adekvat längd på intervjuer. 

Citat. 
Verifierbarhet: +: 

Intervjuernas utförande och 

analys tydligt beskriven. 

Intervjufrågor redovisade. 
Pålitlighet: +: antalet forskare 

som analyserade redovisat. 
Överförbarhet: +: Kontext väl 

beskriven. 

Lee, N & Lee, H-J. 
South Korean 

Nurses’ Experien- 

ces with Patient 

Care at a COVID-

19-Designated 

Hospital: Growth 

after the 
Frontline Battle 

against an 

Infectious Disease 

Pandemic 
Sydkorea, 2020 

Studien syftade 

till att utforska 

erfarenheterna 

av 
COVID-19-

utsedda sjukhus 

sjuksköterskor i 

Sydkorea som 

gav vård för 

patienter 

baserat på deras 
levde 

upplevelser 

18 kvinnliga SSK 

deltog. Ålder 20–49 år. 

Snöbollsurval. Inkl.- 

minst 1 års erfarenhet 

samt minst 2 månaders 

erfarenhet inom covid-

19 vård. Exkl.- Chefer 

som ej jobbade 

patientnära. Snitt- 

erfarenhet inom covid-

19 vård var 5.33 mån. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Intervjuerna spelades 

in/transkriberades. Data 

kodades och delades in i 

kategorier. Analyserat enl. 

Deskriptiv analys enligt 

Giorgis analysmetod. 

Analysmjukvara användes. 

Extern validering. 

Informerat samtycke. 

Etiskt godkänd. Ej 

förförståelse. 

9 huvudteman varav 6 

var relevanta för vårt 

syfte. “Tvingad till 

fronten utan 

förberedelse”, 

“Kampen på 

frontlinjen”, “Oväntat 

lång kamp”, 

“Ambivalens mot 

patienter”, “Stärkt 

kamratanda” och “Steg 

i tillväxt” 

Tillförlitlighet: +: Beskrivet 

urval. Svarar på syftet. 

Adekvat längd på intervjuer. 

Citat. Verifierbarhet: +: 

Intervjuernas utförande och 

analys väldigt tydligt 

beskriven. Intervjufrågor 

redovisades. Pålitlighet: -: 

antalet forskare som 

analyserade är oklart men 

antyds till 2. Överförbarhet: +: 

Kontext väl beskriven. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
      + = stärker 

- = sänker 

Schroeder, K et 

al. 
Nursing 

perspectives on 

care delivery 

during the early 

stages of 
the covid-19 

pandemic: A 

qualitative 

study 
USA, 2020 

Att utvärdera 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor 

angående vård av 

covid-19 patienter 

vid ett 

universitetssjuk- 

hus under 

pandemins tidiga 

stadium. 

Ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval av “SA”. 

21 st (19 kvinnor) SSK 

deltog av blandad etnicitet. 

Inkl.- SSK med erfarenhet av 

covid-19 vård samt över 18 

års ålder och engelsktalande. 
Semistrukturerade intervjuer 

utifrån en intervjuguide på en 

avskild plats på sjukhuset. 

Intervjuerna genomfördes 

av “SA” och varade ca 20 

min. Transkriberades av 

“SA” och kodades av “KS” 

och “AN”. NVivo 12 

användes för kodning och 

dataanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys. 
Pilotintervju genomförd. 

Etiskt godkänd & 

informerat samtycke. Ej 

förförståelse. 

Resultatet delades in 

i 3 kategorier: 

“Anpassa sig till ett 

evigt instabilt covid-

19 klimat”,  “ 

Anpassa sig till 

pandemin”, “Plikt 

att stå på 

sjukvårdens 

frontlinje”.  

Tillförlitlighet: +: Varierat 

urval. Citat. Resultat speglar 

syfte. -: Korta intervjuer för 

antalet frågor. 

Verifierbarhet: +: 

Pilotintervju. Tydlig 

datainsamling/analys.  
Pålitlighet: +: Vilka som 

analyserat anges utförligt. 
Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 

Zamanzadeh, V 

et al. 
 
Nurses’ 

experiences 

during the 

COVID-19 
pandemic in 

Iran: a 

qualitative 

study. 
 
Iran, 2021 

  

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

omvårdnad av 

patienter med 

covid-19 i Iran. 

Ändamålsenligt urval. 
20 st (11 kvinnor) SSK. 

Ålder 25–49 år. 4 st hade 

själva haft covid. 

Arbetserfarenhet 2–26 år. 

Inkl: 1 års erfarenhet som 

SSK, erfarenhet med covid-

patienter i minst 2 veckor, 

anses ha erfarenheter värda 

att dela. Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Intervjuerna varade i 45–60 

min. Analys gjordes 

parallellt med intervjuerna. 

Intervjufrågor förbättrades 

efter teman identifierades. 

Analys efter Zhang och 

Wildemuth’s 

konventionella 

analysmetod. Lästes, 

kodades och 

kategoriserades. Informerat 

samtycke & etiskt godkänd. 

Externt verifierat. Ingen 

pilotintervju. Ej 

förförståelse. 

4 huvudteman varav 

2 var relevanta för 

vårt syfte. 

“Dubbelhet vid 

vårdandet” och 

“Arbetsbelastning”. 

Tillförlitlighet: +: 

Varierat/ändamålsenligt 

urval. Adekvat längd på 

intervjuer. Verifierbarhet: +: 

Tydlig datainsamling/analys. 

-: Intervjufrågorna ändrades 

under studiens gång. Behov 

av pilotintervju. 
Pålitlighet: -: Vilka som 

analyserade angavs ej. 
Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 

 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
      + = stärker 

- = sänker 

Li, J et al. 
Person-centered 

communication 

between healthcare 

professionals and 

COVID-19 

infected older 

adults in acute care 

settings: Findings 

from Wuhan, 

China. 
Kina, 2020 

Utforska 

personcentrerad 

kommunikation 

mellan 

vårdpersonal och 

covid-19 

infekterade äldre 

patienter i en 

akutsjukvårds- 

kontext. 

Ändamålsenligt urval. 16 st, 

(11 kvinnor) varav 8 (8 

kvinnor) SSK och 8 st 

läkare som jobbade på ett 

sjukhus i Wuhan. Inkl: 

Jobbat infekterade äldre i 

över 3 månader. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Huvudfrågorna 

redovisade. 

2st intervjuer 

genomfördes med varje 

deltagare (1 via telefon 

och 1 personligen). 

Transkriberades och av-

identifierades. 

Konventionell 

innehållsanalys. 
Etiskt godkänd & 

informerat samtycke. 

Ingen pilotintervju. Ej 

förförståelse. 

Inga kategorier. 

Huvudsakliga 

användbara fynd var: 

“Betydelsen av att ha 

fungerande 

kommunikation”, 

“Utbyte av 

information”, “ge 

komfort och stöd” 

“Bygga relationer”.  

Tillförlitlighet:  -: Längd 

på intervjuer ej angivet. 

Verifierbarhet: +: Frågor 

beskrivna. 

Intervjuer/Analys 

beskrivet. Pålitlighet: -: 

Fler än 1 analyserade men 

vilka angavs ej. 
Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 

Galehdar, N et al. 
Exploring nurses’ 

perception about 

the care 
needs of patients 

with COVID-19: a 
qualitative study 
 
Iran, 2020  

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

covid-19 

patienters 

omvårdnads- 

behov.  

Ändamålsenligt. 

Snöbollsurval. 20 st (15 

kvinnor) SSK. 

Arbetserfarenhet 7.25 ± 5.9 

år. Inkl.- Arbeta på en 

covid-avdelning i minst 2 

veckor samt ha patientnära 

kontakt. Exkl.- Avbruten 

medverkan. Semistruktur- 

erade telefonintervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades parallellt 

enligt Lundman och 

Graneheims metod. 

Öppna frågor. 

Anpassade frågor efter 

kontext. Transkriberade 

och kodade. Kvalitativ 

innehållsanalys. Etiskt 

godkänd & informerat 

samtycke. Exempel på 

frågor redovisade. 

Externt verifierad samt 

av deltagare. Ingen 

pilotintervju. Ej 

förförståelse. 
Del av en större studie. 

6 Kategorier och 12 

subkategorier. Ex: 

“Hopplöshet”, “Behov 

av kvalitets- 

förbättringar”, “Fysisk 

vård”, “Behov av ökad 

kunskap”, “Behov av 

att öka medvetande om 

covid-19 och bekämpa 

vidskeplighet”, 

“Behov av spirituell 

vård”. 

Tillförlitlighet:  +: Urval 

adekvat. Bra 

datainsamling och 

analysmetod. Resultat 

svarar på syfte.  -: Längd 

på intervjuer ej beskrivet. 

Verifierbarhet: +: Frågor 

beskrivna. 

Intervjuer/Analys 

beskrivet. Externt 

verifierad. -: Pålitlighet: 

+: Resultat godkända av 

deltagarna -: Inte angivet 

vilka som analyserade, 

men antytt.  
Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 
Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

      + = stärker 

- = sänker  
Naylor, H et al. 

 
Novice Nurses’ 

Experiences 

Caring for 

Acutely Ill 

Patients 
during a 

Pandemic. 

 
USA, 2021  

Nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att ta hand om 

akut sjuka 

patienter 
under en 

pandemi. 

Ändamålsenligt. 

Fenomenologisk studie. 

13st SSK (10 kvinnor). 

Medelålder 29 år. 

Arbetserfarenhet 6–18 

mån. Inkl.- 2 år eller 

mindre erfarenhet av att 

jobba heltid på 

akutvårdsavdelningar som 

nu vårdar covid-19 

patienter. 

Semistrukturerade video- 

intervjuer av 

huvudforskaren utifrån en 

angiven intervjuguide. 

Intervjuerna analysera- des 

individuellt av samtliga 3 

forskare. Transkriptionerna 

analyserades utifrån 

Castleberry och Nolens 

metod. Resultaten 

skickades till deltagarna för 

godkännande. Etiskt 

godkänd & informerat 

samtycke. Ingen pilotint- 

ervju. Några deltagare hade 

lärare-studentrelation sen 

tidigare. 

Kategorier som 

beskrevs: “ 

Utmaningar med att 

hantera frekventa 

patient dödsfall”, 

“Patienter med 

behov av 

intensivvård”, 

“Förändrade 

riktlinjer av 

skyddsutrustning”, 

“Att jobba 

underbemannade”,  

Tillförlitlighet:  +: Urval 

adekvat. Bra datainsamling 

och analysmetod. Resultat 

svarar på syfte.  -: Längd på 

intervjuer ej beskrivet. 

Verifierbarhet: +: 

Intervjuer/Analys beskrivet. -

: Pålitlighet: +: Analyserad 

av 3 forskare. -: Flera 

deltagare hade huvudforsk- 

aren som lärare. 

Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 

Ness, M et al. 
 
Healthcare 

providers' 

challenges during 

the coronavirus 
disease (COVID-

19) pandemic: A 

qualitative 

approach 
 
USA, 2021 

Syftet med 

studien 
var att få en 

bättre förståelse 

för de 

utmaningar som 

vårdgivare står 

inför 
vid vård av 

vuxna patienter 

under covid-19-

pandemin. 

Del av en större studie. 23 

st vårdgivare (18 st SSK). 

Rekryterade via sociala 

medier där de fyllde i ett 

formulär för att avgöra om 

de var lämpliga att delta. 

Inkl.- Jobba med covid 

patienter >50% av 

arbetstiden, engelsktalande 

samt kunna delta via 

videochatt. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Pilot-formulär användes. 

Intervjuer gjordes över 

videosamtal som varade ca 

1h. Öppna frågor användes 

(redovisade). Data 

samlades in tills mättnad 

och inga nya teman 

framkom. Transkriberades, 

kodades och delades in i 

kategorier. Deskriptiv 

kvalitativ analys. 
Etiskt godkänd. 
Informerat samtycke. 

“Hantera isolering, 

rädsla och ångest”, 

“anpassa sig till 

förändringar i 

vårdens riktlinjer”, 

“Adressera 

känslomässig och 

fysiska behov av 

patienten och dess 

familj”, “Navigera 

utvecklande 

arbetsplatssäkerhet”.  

Tillförlitlighet:  +: Urval 

adekvat. Bra datainsamling 

och analysmetod. Resultat 

svarar på syfte. Adekvat 

längd på intervjuer. Frågor 

redovisades. Citat -: 

Verifierbarhet: +: 

Intervjuer/Analys beskrivet. -

: Pålitlighet: +: Analyserades 

av 2 forskare. -: 

Överförbarhet: +: Kontext 

väl beskriven. 
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