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Sammanfattning
Bakgrund: När Covid-19 började sprida sig i världen visste ingen hur stor
utbredning viruset skulle få och hur stor påverkan pandemin skulle ha på
sjuksköterskorna. Nu tre och ett halvt år (Våren 2022) senare vet vi att det är mer
än 6 miljoner människor som dött i världen på grund av viruset. Covid-19 viruset
är på många vis komplext och vissa insjukna i lättare förkylningssymtom medans
andra i svåra luftvägsinfektioner som kunde innebära flera månader på sjukhus
och intensivvård. När det blev känt hur smittsamt viruset var så ställdes
vårdpersonalen inför en stor utmaning och behövde hitta utrustning som kunde
skydda dom mot viruset och smittan. Syfte: Syftet var att undersöka
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid-19 inom
slutenvården. Metod: En allmän litteraturstudie bestående av kvalitativa studier.
Resultat: Analyserna skildrar hur sjuksköterskorna upplever vårdandet under en
pågående pandemi. 409 sjuksköterskors upplevelser i 14 artiklar redovisas i
resultatet. Huvudkategorierna är Sjuksköterskornas emotionella belastning, Att
möta utmaningen, Förändringar i omvårdnaden, Ansvar och Professionell och
personlig utveckling. Diskussion: Kvalitetsbegreppen som metoddiskussionen
utgick från var. Tillförlitlighet, verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet.
Resultatdiskussionen utgick från McCormack och McCances modell för
personcentrerad vård. Slutsats: Covid-19 pandemin har haft stor betydelse i
sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med covid-19 inom
slutenvården. Den forskning som idag finns kommer att vara till stor hjälp vid
eventuella framtida utbrott. Sjuksköterskornas ansvarskänsla stärktes och de
rädslor som fanns tidigt under utbrottet ebbade ut under vårdandets gång.

Ämnesord
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Abstract
Background:When Covid-19 began to spread around the world, no one knew
how widespread the virus would be and how much impact the pandemic would
have on nurses. Now, three and a half years (Spring 2022) later, we know that
more than 6 million people in the world have died due to the virus. The Covid-19
virus is in many ways complex and some suffer from mild cold symptoms while
others suffer from severe respiratory infections that could involve several months
in hospital and intensive care. When it became known how contagious the virus
was, the healthcare staff was faced with a great challenge and needed to find
equipment that could protect them against the virus and the infection. Aim:The
purpose was to investigate nurses' experiences of caring for patients with covid-19
in inpatient care. Methods: A general literature study consisting of qualitative
studies. Result: The analyzes describe how the nurses experienced the care during
an ongoing pandemic. The experiences of 409 nurses in 14 articles are reported in
the results. The main categories are Nurses' emotional load, Meeting the
challenge, Changes in nursing, responsibilities and Positive & negative
professional and personal development. Discussion: The quality concepts that the
method discussion was based on were Reliability, Verifiability, Reliability and
Transferability. The discussion of results was based on McCormack and
McCance's model for person-centered care. Conclusion: The Covid-19 pandemic
has been of great importance in the nurse's experience of caring for patients with
covid-19 in inpatient care. The research that exists today will be of great help in
the event of future outbreaks. The nurses' sense of responsibility was strengthened
and the fears that existed early in the outbreak subsided during the course of care.
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Inledning
Coronavirus-pandemin är en historisk händelse som troligtvis kommer kunna ha

omfattande effekter på flera generationer framåt. Rädslan för infektion och

överföring av covid-19 delas över hela världen. Trots att kunskapen om covid-19

utvecklas snabbt, finns där fortfarande många obesvarade frågor. Vi vet nu att det

är en mutation av coronaviruset, som senast sågs 2003, det sprids via andnings

droppar som startar med zoonotisk överföring från bland annat fladdermöss som

har sitt ursprung i Wuhan, Kina (Lynch, 2021).

Coronavirus har fått sitt namn då laboratorieforskare via mikroskop kan se ett runt

hölje med utskott som gör att det liknar små kronor. Det finns många virus som

tillhör just corona familjen och dessa ses ofta hos olika djurarter. En del av dessa

virustyper kan smittas mellan djur och människor (Folkhälsomyndigheten 2021).

Författarna valde att undersöka detta område för att samla rådande kunskap om

hur sjuksköterskor upplevde att arbeta inom slutenvården och hur viruset och dess

sjukdomsbild såg ut. Författarna såg att sjuksköterskorna upplevde att arbetet med

att vårda patienter med covid-19 ibland var överväldigande och i vissa fall ett

hinder för sjuksköterskan att ge personcentrerad vård. Patienterna var ofta väldigt

sjuka, så snabba beslut var i många fall livsavgörande och gjorde att

sjuksköterskan fick sätta den personcentrerade vården lite vid sidan om.

Bakgrund

Coronavirus
Coronaviruset är ett virus och som alla andra virus kan detta mutera och förändra

sin arvsmassa och då skapa andra former av sig själv som ett steg i evolutionen

exempelvis covid-19 (Folkhälsomyndigheten 2021). Den naturliga bäraren av

coronavirus är fågelarter och fladdermöss, vid analyser av viruset så syns det att

dess förfader existerade redan för 10.000 år sedan (Wertheim et al., 2013). Första

upptäckten av coronaviruset var år 1937 och identifierades då hos fåglar (Baudette

& Hudson, 1937). På 1960-talet upptäcktes viruset på en människa för första

gången och två olika stammar av virus hittades i näsan hos patienten och fick
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namnen coronavirus 229E och human coronavirus OC43 (Geller et al., 2012). År

2019 i december upptäcktes en nytt coronavirus i Wuhan, Kina som fick namnet

2019-nCoV av Världshälsoorganisationen (World Health Organisation [WHO],

2020). Hos människor kan covid-19 ge luftvägsinfektioner eller mild förkylning

som kan ha en dödlig utgång. Smittan överförs från person till person genom nära

kontakt och genom hosta eller nysningar (Balaji et al., 2020). Covid-19 pandemin

har påverkat hela världens befolkning och i oktober 2020 fanns det nästan 7,8

miljoner smittade i världen (Wani, 2020). Coronaviruset i sig är inte

anmälningspliktigt men det finns särskilda rekommendationer vid hantering av

dessa infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2020a). År 2020 deklarerade WHO att

coronaviruset är en pandemi.

Pandemi
Enligt Folkhälsomyndigheten (2020b) uppstår en pandemi när ett utbrott

(epidemi) av en sjukdom eller ett virus sprids till oss människor och vi för smittan

vidare till andra. Detta gör att sjukdomen får snabb spridning över hela världen

och kan orsaka större sjuklighet och dödlighet än den vanliga säsongsinfluensan.

En så stor och omfattande virusspridning till världens alla kontinenter kan

innebära stora konsekvenser för vårt samhälle och dess invånare, det är detta vi

kallar pandemi (WHO, 2020).

Skillnader mellan Epidemi och pandemi. Epidemi; epi (över) demos (folk) är när

fler människor i en befolkningsgrupp i ett visst område blir oväntat smittade av en

sjukdom under en viss tidsperiod. Pandemi; pan (hela) demos (folk) är när en

epidemi breder ut sig över världen och utgör ett hot mot folkhälsan. Pandemier

som har påverkat världen genom århundraden är exempelvis Digerdöden år

1331-1351 där uppemot 200 miljoner människor miste livet i Asien och Europa &

Spanska sjukan år 1918-1920 en dödlig form av influensa som smittade runt 500

miljoner människor och ca 50-100 miljoner människor dog och de flesta var unga

och friska (Socialstyrelsen, 2012).

I en studie skriven av Wetzlmair et al. (2021) står det att pandemin förändrade

samhället och distans åtgärder såsom att arbeta hemma och hålla 2 meters avstånd
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infördes och samhället blev allt mer isolerat. Pandemin gjorde att en del

undervisning i skolorna blev till online träffar.

Säker vård
Som tidigare beskrivits sprids virus mellan människor och för att förhindra detta

krävs god hygien och patientsäkra rutiner. Vilket under de senaste decennierna

blivit mer och mer satt i fokus och är idag en kvalitetsindikator i hela världen.

Patientsäkerheten diskuteras idag både i arbetsgruppen, inom sjukvårds ledningen

och politiken (Öhrn, 2013). WHO har uppmärksammat flera riskområden där

olikheter förekommer och har sedan 2007 fastslagit ett antal prioriterade områden

där förebyggande åtgärder borde prioriteras för att minska antalet vårdrelaterade

skador (Öhrn, 2013). Covid- 19 sprids i regel där personer har nära kontakt via

små droppar från luftvägarna (Folkhälsomyndigheten, 2021). Detta sker om en

smittad person andas, nyser eller hostar för nära en person som inte är smittad.

Covid -19 tar sig in genom att en person tar med orena händer i ögonen, näsa eller

munnen och genom inandning. Det går att undvika smitta och smittspridning

genom att vara observant på symtom för covid -19 och stanna hemma. Vanliga

symtom på Covid-19 är feber, hosta, svårt att andas, snuva, täppt i näsan, ont i

halsen, ont i huvudet, illamående, ont i muskler och leder, svårt att känna lukt och

smak och diarré (Folkhälsomyndigheten 2022). Genom förebyggande arbete

såsom att tvätta händerna, använda handsprit, hosta och nysa i armvecket och

undvika att röra händerna i ansiktet kan smitta förebyggas

(Folkhälsomyndigheten, 2021).

En studie skriven i Iran redogör vikten av att vårdpersonal använder rätt

andningsskydd. De andningsskydd som är godkända är N95, FFP2, FFP3 som ger

en bra passform och filtrerar bra (Omidi et al., 2020). Vid omvårdnadsmoment

inom hälso och sjukvården ligger det till stor vikt att använda personlig

skyddsutrustning. Skyddskläder som är aktuellt vid smitta är visir, skyddsrock,

munskydd och andningsskydd (Socialstyrelsen, 2020). När en patient misstänks

för covid-19 eller är konstaterad med smittan måste patienten hållas isoleras för

att inte exponera andra patienter för viruset (Vårdhygien Skåne, 2022).
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Folkhälsomyndigheten och WHOs ansvar
Folkhälsomyndigheten (2020a) har ett ansvar för att befolkningen i samhället ska

ha rätt skydd mot smittsamma sjukdomar. Genom att denna myndighet bevakar

sjukdomar nationellt kan de ta fram rätt smittskydd för hälso och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att när en pandemi bryter ut har World

Health Organisation (WHO) en ledande roll då organisationen registrerar

pandemins olika faser i hela världen. Genom datan som samlas in om pandemins

faser kan WHO delge kunskap som kan vara väsentlig och inverka på de beslut

om åtgärder som tas. WHO förmedlar också vetskap om covid-19 epidemiologi

och dess inverkan på hur alla människor i världen ska handla när ett nytt virus

framträder (Folkhälsomyndigheten, 2019). WHO har använt sig av en

trappstegsliknande modell för att få en överblick över pandemins olika faser där

mittpunkten är en fortlöpande riskbedömning på en nationell och global nivå. Vid

en pandemi är målen att begränsa sjukligheten och dödligheten hos befolkningen

men också minimera andra negativa konsekvenser för samhället och den enskilda

individen (Folkhälsomyndigheten, 2019).

Sjuksköterskans emotionella belastning
Att vara sjuksköterska och vårda patienter under en pandemi skapar både oro och

en del frågor (Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160). Det är arbetsgivarens ansvar att

vårdpersonalen har en dräglig arbetsmiljö och att patienternas säkerhet sätts i

främsta rummet. En chef skall komma med viktig information då

arbetssituationen kan ändras med kort varsel. Arbetsplatsen är skyldig att

tillhandahålla nödvändig skyddsutrustning enligt arbetsmiljölagen (SFS

1977:1160). Att vara sjuksköterska innebär att hen har ett stort ansvar inom hälso-

och sjukvården som ledare och koordinator (Hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30).

Med den världsomfattande utbredningen av coronaviruset har hela världen fått

lära sig hur hälso- och sjukvårdssystemen klarar en kris och en påfrestning som en

pandemi innebär. Sjuksköterskornas värde har blivit mer framträdande i

utförandet och i resultatet av vården. Hälso- och sjukvården var inte beredd på hur

arbetsvillkoren i relation till Covid-19 skulle påverka sjuksköterskorna. Covid-19

pandemin har inte bara inneburit att arbeta långa pass i skyddsutrustning, den har
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också inneburit att tackla etiska dilemman i enlighet med moralens krav och

stress. Sjuksköterskor tvingas ibland till att bedöma om en palliativ patient är

tillräckligt nära döden för att få ta emot besök (Svensk sjuksköterskeförening,

2021). Skillnader i hälso-och sjukvården såsom köer och personalbrist är

utmaningar som har blivit starkare under pandemin. Samtidigt har covid-19

bidragit nya lärdomar och arbetssätt som kan användas för att möta utmaningarna

(Socialstyrelsen, 2021). Sjuksköterskans yrkesmässiga omdöme så som kunskap,

erfarenhet och visdom komplicerades i arbetet med att lindra lidande, främja hälsa

och bidra till en värdig död (Svensk sjuksköterskeförening, 2021).

Personcentrerad omvårdnad
Genom att arbeta efter en personcentrerad modell sätts individen i fokus framför

sin sjukdom (McCormack & McCance, 2021). Personcentrerad vård eftersträvar

en vård där du som vårdare ser hela personen bakom sjukdomen. Det är lika

viktigt att se till dem psykiska, sociala, existentiella och andliga behoven precis

som patientens fysiska behov. Genom att utgå ifrån personcentrerad omvårdnad

visar de hänsyn till den individuella personens tolkning av vad som är hälsa och

sjukdom för hen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2020). Sjuksköterskans arbete

utgår från sex kärnkompetenser - personcentrerad vård, samverkan i team,

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och

informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Edberg et al. (2013) menar att

dessa sex kärnkompetenser gör så det går att säkerhetsställa kvaliteten och

säkerheten för en god omvårdnad åt patienten och dess närstående. För att kunna

ge god omvårdnad är miljön som personen skall vistas i viktig, miljön ska värna

om personens möjlighet att känna välbefinnande, värna om integriteten och främja

återhämtning. En personcentrerad miljö bör utgå ifrån erfarenhet, delaktighet,

samverkan, evidens och personen som är i behov av vård skall göras delaktig med

hjälp av sin egna livsberättelse och tidigare erfarenheter.

Syfte
Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med

Covid-19 inom slutenvården.
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Metod

Design
Den metod som använts i denna studie är en allmän kvalitativ litteraturöversikt

med induktiv ansats. En kvalitativ metod används i en studie för att studera

personers erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult,

2017). En litteraturöversikt ger en inblick i forskningen för det valda området

genom att analysera artiklar (Rosén, 2017). Med induktiv ansats menas att

författarna studerat ett fenomen och därefter beskrivit det så korrekt som möjligt

(Priebe & Landström, 2017).

De fynd som visar sig i resultatet kopplas sedan till en teori i slutet av studiens

forskningsprocess (Henricson, 2017). För att få en inblick i vad som studerats

måste författarna förkovra sig kring forskningen i det valda ämnet. Det betyder att

ställning måste tas till resultat, metoder, teoretiska utgångspunkter och hur dessa

har diskuterats (Friberg, 2017a).

Sökvägar och urval
En inledande litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL Complete och

Pubmed för att se efter om det fanns tillräckligt med material för att studera

området (Friberg, 2017a). Dessa databaserna innehåller material inom bland annat

omvårdnad (Karlsson, 2017). I den slutliga sökningen användes databaserna

CINAHL Complete och PubMed. Den slutliga sökningen utgick från

nyckelbegreppen sjuksköterskor, upplevelser, Covid-19, slutenvård (Karlsson,

2017). Varje nyckelord översattes från svenska till engelska med hjälp av Svenska

Mesh (Medical Subject Headings) och på så vis skapades synonymer. De

engelska orden blev nurses, experience, Covid-19 och inpatient care. Varje

sökblock bestod av ett nyckelord och till detta lades synonymer till, dessa

användes som ämnesord och fritextord. Fritext orden utökar sökningen och

ämnesorden preciserar sökningen (Karlsson 2017). För att utöka sökningen ännu

mer så använde författarna trunkeringar (*) detta gör att ordet kan få fler

böjningar. Fras sökningar (“ ”) applicerades för att kunna hålla ihop orden

(Karlsson 2017). Varje synonym sattes ihop med med booleska operatorn “OR”
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som innebär att bara en synonym krävs för att en artikel ska visa sig i

sökresultatet., termen “AND” tillämpas sedan när alla orden skall läggas ihop för

att avgränsa och precisera sökningen (Karlsson, 2017). I CINAHL Complete gav

den slutliga sökningen 617 artiklar efter att blocken slagits samman med

begränsningarna engelskspråkig, senaste fem åren, peer-reviewed och

forskningsartikel. Peer-review betyder att sakkunniga personer redan granskat

innehållet (Karlsson, 2017). Titlarna på 617 artiklar lästes och av dessa valdes 13

st relevanta artiklar ut varpå 5 av dessa svarade på vårt syfte. I PubMed sattes

blocken ihop tillsammans med begränsningar såsom engelskspråkig och

publicerad 2019-2022 de resulterade i 1135 artiklar. Då författarna tidigare sökt

med pandemi och omvårdnad som nyckelord och fick fram för få resultat som

svarade på syftet så gjordes sökningen om utan pandemi och omvårdnad. Under

nyckelordet covid-19 fick författarna med pandemi och under nyckelordet

slutenvård fick författarna med omvårdnad. Utav 1135 artiklar lästes titlarna på

200 stycken av författarna. Utav dessa 200 artiklar valdes 29 artiklar ut vars titlar

svarade på syftet. Artiklarnas abstrakt lästes sedan för att finna relevanta artiklar

som svarade på syftet. Utav dessa 29 valdes nio ut för att användas studien. Den

data som återstod efter analysen grupperades på nytt i kategorier och författarna

jämförde likheter och skillnader, dessa bildade till slut sju subkategorier som i sin

tur bildade fem huvudkategorier (Friberg, 2017b). Denna urvalsmetod kallas

ändamålsenlig det vill säga att deltagarna som valts ut har kunskap om det valda

fenomenet i studien (Henricson & Billhult, 2017). Slutligen inkluderades totalt

sett fem artiklar från CINAHL Complete och nio artiklar från PubMed. Dessa

artiklarna svarade på våra inklusionskriterier och valdes därför att ha med i

litteraturstudien.

Inklusionskriterier
Inklusionskriterierna för studien är legitimerade sjuksköterskor som har erfarenhet

av att vårda patienter med covid-19 på en sluten enhet, publicerade 2019-2022,

engelskspråkiga, forskningsartikel och peer-reviewed. Med inklusionskriterier

menas att vissa kriterier måste uppfyllas för att få ingå i studien (Polit & Beck,

2014).
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Granskning och analys
Båda författarna läste artiklarnas titlar. I de titlar som bedömdes svara på syftet

lästes även abstrakten och de som var relevanta sparades i en mapp för att sedan

granskas. Artiklarna var sökta med begränsningarna engelskspråkig, senaste 5

åren, forskningsartikel samt peer-review. För att vara säker på att artiklarna var av

hög kvalite, svarade på syftet och inom gränserna för våra inklusionskriterier

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

För att bedöma att artiklarna hade hög kvalitativ kvalitet använde vi oss av

trovärdighet begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet

(Lincoln & Guba, 1985, refererad i Mårtensson & Fridlund, 2017).

Efter att ha läst artiklarna sammanställde författarna innehållet för att

säkerhetsställa att båda hade tolkat innehållet på samma sätt. Enligt Friberg

(2017a) kan man använda sig av en trestegsmetod vilket innebär att i steg ett läser

författarna det valda artiklarna flera gånger så dem förstår dess innehåll och

sammanhang. Steg två innebär att artiklarna analyseras med hjälp av en

artikelöversikt som skapar tydlighet för den fortsatta analysens struktur. I steg tre

identifieras likheter och skillnader i artiklarnas syften och därefter identifieras

likheter och skillnader i artiklarnas resultat. De delar av resultatet som svarade på

syftet sparades i ett gemensamt dokument. Författarna översatte det sparade

resultatet  från engelska till svenska och det som ansågs svara på syftet

markerades med färg och lades i grupper ur vilket subkategorier sedan bildades

(Friberg, 2017a).

Figur 1 beskriver analysprocessen
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Etiska överväganden
Syftet med studien var att på ett så systematiskt sätt som möjligt försöka förklara

hur sjuksköterskorna upplever att vårda patienter med covid-19 inom

slutenvården. Förförståelsen skrevs ner av båda författarna innan studien

påbörjades. En förförståelse beskriver författarnas tidigare erfarenheter och

upplevelser inom det valda området (Priebe & Landström 2017). Enligt Henricson

(2017) stärker detta studiens pålitlighet om det redovisas innan studiens början,

detta för att inte resultatet för studien ska påverkas.

Vid en etisk värdering görs en prövning av de artiklar som valts ut och då

granskas deltagarnas mänskliga rättigheter, deltagarnas frivillighet att medverka

och att de kan avsluta sin medverkan när de vill. I alla våra artiklar fanns det ett

informerat samtycke och de är godkända av en etisk kommite, emellertid så enligt

Etikprövningslagen (reviderad 2008, 2 §) behöver inte studentarbeten för

utbildning på grund- eller avancerad nivå etikprövas (SFS 2003:406).

Förförståelse
Innan påbörjandet av studien skrev författarna Caroline och Gunilla ner sina egna

förförståelser kring Covid-19 pandemin. Carolines förförståelse av att arbeta

under covid-19 var att det var ett ansträngt och utmanande läge för all

vårdpersonal. Tillsammans skulle alla kämpa och pusha varandra mot samma mål.

Gunillas förförståelse var att arbetet inom slutenvården under covid-19 pandemin

var ansträngande både fysiskt och psykiskt men också att det svetsade samman

arbetslagen och alla arbetar mot samma mål. Caroline och Gunilla skrev ner sin

förförståelse för att vara medvetna om sina egna värderingar kring ämnet och för

att säkerhetsställa att dom inte påverkades av denna genom studiens gång.

Caroline och Gunillas förförståelse var att de flesta av sjuksköterskorna som

vårdat patienter under covid-19 såg det som en stor utmaning då man inte visste

hur man skulle behandla, tänka på eller förhålla sig till viruset. Bristen på kunskap

om viruset var också en faktor som vägde tungt i vårdarbetet.
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Resultat
Vårt resultat grundar sig i att vi har granskat 14 st kvalitativa artiklar utifrån

allmän kvalitativ metod med ett ändamålsenligt urval som innefattar 409

sjuksköterskor från länderna Iran, Irakiska Kurdistan, USA, Korea, Danmark,

Hongkong, Österrike, Turkiet och Storbritannien och publicerade år 2021-2022.

Sjuksköterskorna i studierna har alla arbetet med att vårda patienter med covid-19

inom slutenvården under covid-19 pandemin. Analysprocessen tog fram fem

huvudkategorier och under dessa sju subkategorier.

Figur 2 beskriver huvudrubriker respektive subkategorier

Sjuksköterskans emotionella belastning
Under denna kategori tar författarna upp Osäkerhet, Rädsla

Stress, ångest, oro och ilska, som sjuksköterskor upplevde under tiden dom

arbetade med covid-19 smittade eller misstänkt smittade patienter.

Sjuksköterskornas känslor
När dom första fallen av covid-19 upptäcktes i USA ökade rädslan och

osäkerheten bland sjuksköterskorna. Rädslan för det som var för dom okänt var

den största oron. Trots rädslan för att dö fortsatte sjuksköterskorna att arbeta (Ness

et al., 2021).
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“…we just didn't know what we were doing, we didn't know, we didn't

know who we were dealing with. So it was just super scary” (Ness et al

2021, s. 4).

Känslan som fanns var att bli ratade av personer i deras omgivning och deras

familjer. Det fanns också en känsla att medkänslan från familjen och kollegorna

inte fanns där (Ahmadidarrehsima et al., 2022). De kände att de hade en påtvingad

isolering då släktingarna kände en rädsla av att få covid-19 (Abdulah et al., 2021).

Den osäkerhet de upplevde inför huruvida dom var smittbärare eller inte gjorde att

de ofta höll sig hemma, kände sig isolerade och träffade sällan vänner eller familj

och det fanns även en rädsla att ta med smittan från arbetet hem till familjen

(Eun-Joo & Young-Hee.,2021; Ahmadidarrehsima et al., 2022; Abdulah et al.,

2021). Majoriteten upplevde att det inte kunde berätta för sin familj om deras

arbete då detta skapade oro (Kovancı & Atlı Özbaş, 2022). Genom att familjen

inte var samlad lika ofta resulterade det i sämre utbildning för barnen och skapade

en förändras livsstil för hela familjen (Zamanzadeh et al., 2021). Många upplevde

ett ändrat beteende i sina sömnvanor och hade stora problem att sova på grund av

rädslan att vara smittbärare (Eun-Joo & Young-Hee., 2021; Ahmadidarrehsima et

al., 2022; Abdulah et al., 2021).

“I’m stressed for transmitting the disease to my family members, so that

every time my phone is ringing, I get a heartbeat. I always fear that they

call me and tell me they have the symptoms of the disease.”

(Ahmadidarrehsima et al., 2022, s. 3).

De fanns en rädsla, stress och oro för att få covid-19 på arbetet (Abdulah et al.,

2021).

“I have a fear of infection. I had fear of the people when they came to the

hospital. I had so high level of anxiety. I have no sufficient time to sleep

due to working at the hospital. I disinfect my clothes at the hospital, but I

am not comfortable and I disinfected the clothes again at the hospital”

(Abdulah et al., 2021., s. 10).
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Att ta hand om en person som var smittad med covid-19 gjorde att upplevelsen

ändrades och ångesten försvann desto mer de vårdade dem smittade (Kovancı &

Atlı Özbaş, 2022). I en studie gjord i Iran upplevde en del sjuksköterskor att

media skapade oro över hälsan för familjen. Detta gjorde att sjuksköterskorna fick

psykisk stress och att det kände sig distraherade i sitt arbete (Zamanzadeh et al.,

2021). Trots den hårda belastningen och osäkerheten var det många

sjuksköterskor som upplevde pandemin som något positivt. Trots att

förhållandena var stressiga så upplevde sjuksköterskorna att dom var med om

något större, en del av framtidens historia (Sprech et al., 2021).

Sjuksköterskorna upplevde en sorts oro och irritation även utanför arbetsplatsen.

De upplevde det jobbigt att höra om nyheterna om den pågående smittspridningen

(Ahmadidarrehsima et al., 2022). En del sjuksköterskor upplevde att det spreds en

del inkorrekt information om covid-19 vilket gjorde sjuksköterskorna väldigt

upprörda (Zamanzadeh et al., 2021). Mediebevakningen som spreds under

pandemin påverkade inte vården i sig men det märktes att det påverkade

patienterna och de värdesatte informationen från media mer än informationen som

de fick från vården (Ness et al., 2021).

I irakiska Kurdistan var det många som inte trodde på att det var ett utbrott av

covid-19 och detta resulterade i konflikter mellan sjuksköterskan och patienterna,

sjuksköterskorna upplevde att patienterna var arga och hotfulla. Sjuksköterskorna

som vårdade patienter med Covid-19 upplevde att dessa känner stor rädsla och att

de såg sjukhuset som ett fängelse (Abdullah et al., 2021).

Det kom fram att sjuksköterskorna kände en stark rädsla och oro de första

veckorna  under pandemin men att detta sedan gick över till ilska av svår grad.

När sjuksköterskorna uttryckte sina upplevelser började vissa av dem gråta och

det visade sig att källan till deras ilska var att de kände sig orättvist behandlade

och att deras behov blev inte tillgodosedda (Yildirim et al., 2021).

Sjuksköterskorna beskrev sitt olust på grund av den behandling de fick trots att de

arbetade med risken att smitta nära och kära under utbrottet, att känna sig helt

ensam, utan stöd och värdelös pga otillräcklig information, bristande visibilitet,
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snedvriden arbetsbörda och ojämlikhet (Yildirim et al., 2021). Näst intill alla

sjuksköterskor kände sig orättvist behandlade då regelverket som fastställer vilka

sjuksköterskor som skulle arbeta på covid-19 avdelningar inte kommuniceras

korrekt (Yildirim et al., 2021).

Att möta utmaningen
Under denna kategori framkom det hur påfrestande Arbetsbelastningen

Resursbristen, Skyddsutrustningen var för sjuksköterskorna under covid-19

pandemin.

Arbetsbelastning och resursbrist
Flertalet sjuksköterskor upplevde att det var en stor utmaning att snabbt lära sig

nya riktlinjer, specifika protokoll, hur de transporterade patienter med smitta och

hur sjuksköterskorna fick triagera annorlunda (Pak-Chun-Chau et al., 2021).

Samtliga deltagare i denna studien upplevde att det fanns en påtaglig

arbetsbelastning. Påfrestningar såsom nästintill outhärdlig värme på grund av den

mängd skyddskläder som behövde bäras, hårt arbete som resulterade i svettningar

som skapade hudproblem och användandet av skyddsmask. Majoriteten av

sjuksköterskorna upplevde svårigheter av att gå på toaletten (Ahmadidarrehsima

et al., 2022).

För att hantera arbetsbelastning det innebär att arbeta på avdelningar med hög

dödlighet fick sjuksköterskorna hitta olika strategier för bearbetning. Vissa

sjuksköterskor bearbetade påfrestningarna genom träna, vara noga med kosten,

läsa böcker, meditera, lita på sin tro och andra genom att hålla ett fysiskt avstånd

och minimera kontakt med familjemedlemmar (Ahmadidarrehsima et al., 2022).

“From the onset of the shift and entering the ward, we could not rest even

for a moment ... It was terrible. I felt I was taking part in a war and I was

fighting” (Ahmadidarrehsima et al., 2022, s. 3).

En del sjuksköterskor fann det belastande att inte veta covid-19 virusets

utveckling. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände att läkarna inte kunde

behandla sjukdomen vilket resulterade i att arbetsbördan blev mycket tyngre
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(Zamanzadeh et al., 2021). En del sjuksköterskor ansåg att deras utbildning inte

var tillräcklig för att hantera en pandemi (Kovancı & Atlı Özbaş., 2022). Bristen

på adekvat utbildning och relevant information ledde till att informationen

komplicerades och rekommendationerna ändras eller uppdateras ibland med några

timmars mellanrum. Merparten av sjuksköterskorna upplevde att detta var väldigt

utmanande och svårhanterligt (Ness et al., 2021). Flertalet sjuksköterskor

upplevde att de fick nya riktlinjer att förhålla sig till dagligen. Detta gjorde att de

fick lära sig nya saker ständigt (Simonovich et al., 2021). De upplevde att den

höga arbetsbelastningen skapade illamående, huvudvärk, eksem och kraftiga

svettningar (Zamanzadeh et al., 2021). En del patienter fick snabbt en sänkt

syremättnad i blodet vilket krävde omedelbara åtgärder. Detta gjorde att trycket

ökade snabbt på sjuksköterskornas vård att snabbt ställa om (Zamanzadeh et al.,

2021).

Bristen på resurser i allt från sängar, skyddsutrustning och personal var enligt

sjuksköterskorna en av de största utmaningarna i vården kring covid-19 patienter.

Det var svårt att exempelvis hitta rum som var avsedda för isolering av smittade

och misstänkt smittade patienter (Pak-Chun-Chau et al., 2021).

Några orsakerna till att personalen slutade var att vissa gick till mer välbetalda

resurs sköterske jobb andra pga utbrändhet och några sluta helt enkelt på grund av

rädslan att arbeta under en pandemi. Då bristen på sjuksköterskor inte bara var

begränsad till omvårdnadsarbetet utan också till patientvård tekniker och

specialistsjuksköterskor så ökade belastningen på de sjuksköterskor som arbetade

och omvårdnadsarbetet ökade (Naylor et al., 2021). Patientvård tekniker som i

normala fall hjälper sjuksköterskan i hens arbete tilläts inte att gå in till

patienterna för att minska antalet personer som vistades i rummet kring

patienterna. Många av vårdgivarna ville inte gå in på patientrummen på grund av

smittorisken. Sjuksköterskorna uttryckte besvikelse över att det holistiska

vårdandet uteblev (Ness et al., 2021; Silverman et al., 2021). Bristen på

vårdpersonal gjorde så att övertidsarbetet till följd av det ökade patient antalet

blev högre. Majoriteten av personalen arbetade övertid för att hjälpa teamet. Då

många sjuksköterskor arbetade extra för att stötta sina kollegor upplevdes det som

att andra arbetar extra timmar bara för att tjäna mer pengar, reglerna för hur

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
18

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00722-z#auth-Vahid-Zamanzadeh
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00722-z#auth-Vahid-Zamanzadeh
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00722-z#auth-Vahid-Zamanzadeh


mycket och hur många dagar personalen fick arbeta i rad var bortplockade

(Naylor et al., 2021).

Skyddsutrustning
Att få fram skyddsutrustning såsom andningsmasker, förkläde och handskar var

under perioder extremt svårt och detta medförde stor frustration och rädsla kring

att utsättas för smitta (Pak-Chun-Chau et al., 2021). Den största oron som

sjuksköterskorna upplevde var rädslan för att skyddsutrustningen dom använde

inte skulle vara ett fullgott skydd om en patient exempelvis skulle hosta, nysa eller

spotta på dem (Eun-Joo & Young-Hee., 2021). Att ta av och på sig

skyddsutrustning var ett utmanande moment och märktes speciellt när en patient

exempelvis fick ett andningsstopp (Ness et al., 2021). Användning av

skyddsutrustning var något många sjuksköterskor hade lite erfarenhet av så de

medförde att vissa arbetsmoment kändes svårare att utföra. Skyddsutrustningen

många sjuksköterskor använde var personlig och det uppstod viss frustration när

den skadades eller gick sönder (Eun-Joo & Young-Hee., 2021). Större delen av

sjuksköterskorna kände sig trots det trygga och skyddade av sin utrustning

(Montgomery et al., 2021). Personalen drog fördelar av att gå in på covid-19

avdelningar tillsammans så att dom kunde kontrollera varandras utrustning och

välbefinnande. Genom att göra detta tillsammans förvandlades rädslan för att gå

in på avdelningen till en kort stund av mänsklig solidaritet och förbindelse

(Montgomery et al., 2021).

För att minska virus överföringen infördes rutiner som att bära personlig

skyddsutrustning och begränsa familjebesök, båda dessa två rutiner innebar att

sjuksköterskorna inte kunde erbjuda holistisk omvårdnad med hög kvalite till

patienterna. De nya rutinerna hindrade sjuksköterskorna att “röra” sin patient och i

en akut situation kunde påklädnad av skyddsutrustning fördröja snabb vård

(Silverman et al., 2021). Sjuksköterskorna upplevde en stor oro kring hur de

skulle skydda sig och att riktlinjerna för användandet av utrustningen ändrades i

takt med att pandemin utvecklades, ibland förändrades riktlinjerna dagligen och

det som tidigare varit riktlinjer blev rekommendationer. Vid varje skift så

noterades förändringar och detta skapade stor oro i arbetsgruppen (Naylor et al.,

2021).
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Samarbete
Sjuksköterskor från andra avdelningar kom frivilligt och ville hjälpa till med

patienterna som var smittade med covid-19 (Zamanzadeh et al., 2021). Deltagarna

i en studie upplevde att känslan av lagarbete och kamratskap stärktes i arbetet på

covid-19 avdelningarna, de uttrycker en stolthet och tillfredsställelse av att arbeta

mot samma mål. Både nya sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor bekräftade

att arbetet de utförde under covid-19 pandemin gick hand i hand med varför dom

valt yrket i första hand (Montgomery et al., 2021). Majoriteten upplevde att de

fick väldigt bra stöd från sina andra sjuksköterske kollegor när de behövde

ventilera vad de varit med om (Simonovich et al., 2021).

Varpå en annan studie visade att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att

samarbetet inte fungerade, det fanns inget stöd eller positiv anda hos teamet

(Kovancı & Atlı Özbaş., 2022). Då sjuksköterskorna och läkarna var oense om

vilka resurser som var lämpliga i situationer med kritiskt sjuka patienter med

covid-19, till skillnad från pre-covid patienter upplevde sjuksköterskorna att dom

inte fick gehör angående planerna för patienten som dem ansåg sig känna bäst och

detta på grund av brist på tid och energi (Silverman et al., 2021).

“I don’t really get time to advocate for my patient like I normally would

because I don’t have any time to think, I’m just constantly doing”

(Silverman, HJ., et al 2021., s.12.).

Omvårdnad
Under denna kategori framkom det hur mycket omvårdnad, konflikter & förändrat

beteende upplevdes av sjuksköterskorna.

Omvårdnaden och dess svårigheter
Sjuksköterskorna upplevde många gånger att den fysiska och emotionella kraften

av att ta hand om kritiskt sjuka patienter var skrämmande för patienten

(Montgomery et al., 2021). Omvårdnadsarbetet blev svårt då sjuksköterskorna

upplevde förluster av fingerfärdighet, sinnen som syn och hörselintryck blev

påverkade. Kroppsvärme, vikt, dehydrering och ansiktssmärtor var också
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påtagliga och de faktum att vårdpersonalen såg likadana ut på grund av

skyddsutrustningen. Sjuksköterskorna kunde ibland inte särskilja vem som hade

sakkunskap på en tänkt åtgärd (Montgomery et al., 2021).

“Normally you run right in and take care of it. But if you stop and put on

all your PPE, that can take a good 30 seconds. And if someone's in V‐fib

or arrest, they don't have that thirty seconds” (Ness, MM et al 2021., s.4.).

Upplevelser av förändringar från samhället, vänner & chefer
Det dagliga arbetet för sjuksköterskorna blev allt mer ansträngande. De rutiner

kring hygien som fanns på avdelningarna blev en stående inledning i samtal med

patienterna och mycket tid gick åt att förklara hur de utförde korrekt handhygien

och vilka föreskrifter som var aktuella på avdelningen. Samtidigt som

sjuksköterskorna skulle utföra sitt arbete korrekt så var det viktigt att förmedla ett

lugnt och tryggt förhållningssätt även fast pandemin hade väckt stor oro inom

personalen (Häussl et al., 2021). En del sjuksköterskor upplevde ändrat beteende

kring handtvätt och användandet av skyddsutrustning. Användandet av mask

ökade på sjukhus och i samhället generellt. Det fanns också strategier kring

måltidsuppehåll tex att inte äta tillsammans med andra. Vissa sjuksköterskor blev

upprörda när det såg att andra sjuksköterskor hade bristande hygienrutiner. Några

hade också särskilda rutiner kring sin hygien hemma. De hade ett speciellt rum

där de bytte om och desinficera händerna. En annan sjuksköterska bad andra

familjemedlemmar att inte besöka dem hemma under virus utbrottet på grund av

att de ej ville föra till sig viruset utifrån. När sjuksköterskorna höll stort avstånd

och bar andningsskydd fick de se förändrat beteende hos samhället. När personer

fick reda på de var sjuksköterskor blev de behandlade som att de var smittade

individer. Det fanns även vänner och släktingar som undvek kontakt med

sjuksköterskorna då det upplevde dem som smittsamma (Zamanzadeh et al.,

2021).

En del sjuksköterskor upplevde att deras ledning hade förändrat beteende. De

upplever att cheferna undvek dem då de inte ville höra något negativt från dem
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(Kovancı & Atlı Özbaş., 2022). Sjuksköterskorna upplevde att de behövde mer

stöd av cheferna och att de skulle vara mer förespråkande och inte bara säga det vi

ville höra (Silverman et al., 2021).

Andra sjuksköterskor upplevde att deras chefer klev fram och visade god närvaro i

form av stöd och att dörrarna alltid stod öppna (Simonovich et al., ; Silverman et

al., 2021). I en studie visade att sjuksköterskorna upplevde att de fick gott stöd i

att hantera känslomässiga utmaningar som när de förlorat en patient (Simonovich

et al., 2021).

Ansvar
Sjuksköterskorna som arbetade på Covid-19 avdelningar hade ett professionellt

förhållningssätt och en hög ansvarskänsla för att minska sin oron

(Ahmadidarrehsima et al., 2022).

“I was very scared that I might pass the disease on to my family members,

but I relied on God and tried to keep those thoughts away from me”

(Ahmadidarrehsima et al., 2022., s. 4.).

Sjuksköterskorna upplevde ett snabbt ökat ansvar det inkluderade att hantera

dubbla uppgifter som att ta hand om svårt sjuka patienter samtidigt som ny

personal som inte var vana vid att vårda kritiskt sjuka patienter skulle läras upp.

Detta medförde nya kognitiva och emotionella krav, de erfarna sjuksköterskorna

berättade att de inte tog paus på 6-7 timmar då de inte vågade lämna oerfaren

personal ensamma (Montgomery et al., 2021). De snabba förändringarna som

gjordes under covid-19 pandemin sågs som ett täckande svar på hur smittsamt

viruset var och hur snabbt det spreds till andra enheter och detta gjorde att

sjuksköterskorna fick anpassa vården mer och det ökade också de känslomässiga

kraven (Ness et al., 2021). Majoriteten uppgav att dem fick lite eller ingen direkt

utbildning i att vårda patienter med covid-19 utan de fick “lära sig efter hand”

(Ness et al., 2021).

Sjuksköterskor upplevde att antalet dödsfall under pandemin ökade. Det fanns

också sjuksköterskor som upplevde ansvar att närvara i livets slutskede när
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patientens närstående inte kunde närvara. Upplevelsen av det ökade antalet som

dog gjorde att de inte kunde komma ihåg alla till slut (Naylor et al., 2021). Många

var vana vid att ta hand om döende patienter men med covid-19 så uppstod det

flera problem kring hanterandet av anhöriga till patienten. Då anhöriga inte fick

lov att besöka sina sjuka släktingar så ökade sjuksköterskornas känslomässiga

förbindelser till patienterna och de kände att de var tvungna att finns där för

patienten i större utsträckning. Sjuksköterskorna upplevde också en stor sorg över

att behöva se dödsfallen hos covid-19 patienter som inte fick ha anhöriga hos sig,

sjuksköterskorna stöttade varandra och hjälptes åt att se till att ingen patient skulle

dö i ensamhet (Montgomery et al., 2021; Ness et al., 2021).

Professionell & personlig utveckling
Under denna kategorin beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av sin

professionella och personliga utveckling under arbetet med patienter smittade med

Covid-19.

Upplevelse av positiv och negativ utveckling
Många sjuksköterskor ser arbetet under pandemin som en positiv upplevelse som

de kan ta med sig i framtiden. Känslan av att ha gjort ett bra arbete stärker

sjuksköterskan i hens professionella roll och gav en större medvetenhet om sitt

personliga värde (Sprech et al., 2021). Många upplevde att dem fick stöd och

positiv återkoppling av familjen, vänner och samhället. Känslan av att nästan bli

hyllad som hjälte gjorde att sjuksköterskorna kände stor stolthet över sitt arbete

och att dom var redo att arbeta under liknande förhållanden igen om behovet

skulle uppstå (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Yildirim et al., 2021).

“One day one of our patients was discharged from the ward after a month.

The patient and her son danced in front of the nursing station (to

appreciate our services). The joy of seeing this scene is indescribable”

(Ahmadidarrehsima et al., 2022., s.4.).

En del sjuksköterskor upplevde att att de kände sig spända, glada och

förväntansfulla över att få jobba i en pandemi. Men samtidigt kände de skuld över

att de kände som de gjorde (Kovancı & Atlı Özbaş., 2022).
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Många av sjuksköterskorna som vårdade patienter under pandemin var ofrivilligt

flyttade till dessa avdelningar. De kände sig orättvist behandlade och att de inte

hade några rättigheter när det kom till semestrar och lediga dagar, allt som de

planerat ställdes in och deras arbetspass fick de reda på bara några dagar i förväg.

Osäkerheten och att få sina scheman med kort varsel påverkade dem negativt

(Sprech et al., 2021). De upplevde att deras fysiska och psykologiska behov inte

tillgodoses och att lönerna inte stod i relation till arbetet de utförde

(Ahmadidarrehsima et al., 2022). Några av sjuksköterskorna kände att de hade en

främlingskänsla till sitt arbete och att de vill sluta så fort som möjligt eller gå i

pension (Yildirim et al., 2021).

“I became very alienated from the nursing profession. I mean, I am

discouraged by how the profession is regarded… I’ve decided to quit the

profession” (Yildirim et al., 2021., s.6.).

Diskussion

Metoddiskussion
En metoddiskussion riktar in sig på att bevisa och säkerhetsställa kvaliteten i ett

exanḿensarbete. Metoddiskussionen belyser bland annat litteraturstudiens styrkor

och svagheter (Henricson, 2017). Då litteraturstudien tar upp sjuksköterskors

upplevelser har författarna valt att granska kvalitativa artiklar. Kvaliten kommer

att bedömmas utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, pålitlighet,

verifierbarhet och överförbarhet (Shenton, 2004). Under analysprocessen ansågs

viss data inte längre svara på syftet och plockades bort (Friberg, 2017 b).

Av 1135 artiklarna i PubMed som författarna fick fram var det 200 st som delvis

svarade på syftet. Alla 1135 st artiklar granskades inte då det efter 200 ej längre

svarade på syftet och inte innehöll några av nyckelorden i titeln, var kvalitativ

eller engelskspråkig.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
24



När forskare designar en studie bestämmer de vad forskningen ska inrikta sig på

och vilken metod som ska användas (Priebe & Landström, 2017). Författarna till

denna studie började med empiri det vill säga att de utgår från sjuksköterskans

upplevelse och studien blir induktiv. Enligt Priebe & Landström (2017) betyder

induktion att författarna utifrån det valda fenomenet observerar och studerar det

för att skildra det på ett så riktigt sätt som möjligt. När observationen av

fenomenet är klar skriver författarna teoretiska begrepp eller drar slutsatser.

TILLFÖRLITLIGHET

Tillförlitligheten stärks genom att författaren har bekantat sig med ämnet innan

studien påbörjas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Tillförlitligheten stärks därför

genom att författarna skrev ner sin förförståelse om hur det är att arbeta med

patienter smittade med covid-19 under en längre tid för att inte resultatet skulle bli

påverkat. Författarna gjorde även en inledande litteratursökning i databaserna

CINAHL Complete och PubMed för att ta reda på hur mycket material som fanns

för ämnet innan beslut togs om att stå fast vid det valda området (Friberg, 2017 b).

CINAHL Complete och PubMed är databaser där artiklar inom omvårdnad finns

att söka efter. Dessa två databaser ansågs vara lämpliga för studiens ändamål

(Karlsson, 2017). De nyckelord som valt att användas i denna studien är

Sjuksköterskor, Covid-19, Upplevelser och Slutenvård. Ämnesorden växte fram

när studiens syfte framställdes. Genom att använda Svensk MeSH översattes

orden från svenska till engelska, detta för att få en mer specificerad översättning

och stärka studiens tillförlitlighet. För att precisera sökningen och stärka studiens

tillförlitlighet tog författarna del av specifika metoder. Några av dessa metoder är

att använda trunkeringar, fritextord, ämnesord, booleska operatorn, avgränsningar

och fras sökningar. De avgränsningar som gjordes i artiklarna var engelskspråkig,

senaste 5 åren, forskningsartikel samt peer-review. Genom att artiklarna är

peer-reviewed menas det med att en expert inom området granskat innehållet

innan publicering (Karlsson, 2017). Detta stärker tillförlitligheten för

litteraturstudien.

För att få fram ett tillförlitligt resultat har författarna genom välarbetade

artikelgranskningar fått fram artiklar som besvarade studiens syfte. Genom
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granskningarna har kategorier och subkategorier bildats och ett resultat har växt

fram. I artiklarna har det funnits med fler yrkeskategorier än vad som studiens

syfte valt att besvara. Genom att enbart titta efter sjuksköterskors upplevelser har

detta stärkt tillförlitligheten i studiens resultatdel. Vid artikel granskningarna har

författarna använt sig av Hkr’s granskningsmall för kvalitativa studier. Detta för

att stärka studiens tillförlitlighet och säkerhetsställa att kvaliteten är god

(Blomqvist et al., 2016). Författarna har från litteraturstudiens början till slut

använt sig av kritiska vänner, handledare och examinatorer för att få handledning

och vägledning genom studiens gång. Detta i sin tur ökar tillförlitligheten hos

studien (Mårtensson & Fridlund, 2017).

VERIFIERBARHET

Studiens verifierbarhet kan bedömas utifrån hur noggrant författarna har beskrivit

tillvägagångssättet. För att stärka verifierbarheten är de viktigt för författarna att

vara så neutrala som möjligt. Detta görs lättare om författarna tar del av andra

personers åsikter och låter dem granska deras arbete (Mårtensson & Fridlund,

2017). Litteraturstudiens metoddel ska vara så väl beskriven att andra forskare ska

kunna nå ett liknande resultat om det gör om arbetet (Shenton, 2004). Genom att

sökningarna är väl beskrivna i studiens metodavsnitt med tillhörande sökschema

stärks därför verifierbarheten för författarnas studie. Med hjälp av syftet har

nyckelord tagits fram och sökblock har bildats. Genom att tydligt se ett

sökschema stärker detta verifierbarheten då andra kan göra om en liknande

sökning. Med hjälp av en figur kan analysprocessen beskrivas. Se figur 1.

PÅLITLIGHET

Det som påverkar en studies pålitlighet är hur författarna varit opartiska i studien

de genomfört (Shenton, 2004; Mårtensson och Fridlund, 2017). Genom att stärka

pålitligheten valde författarna att skriva sin förförståelse innan litteraturstudiens

början. Detta minskar då risken för att författarna är kunniga i ämnet och att

resultatet kan påverkas. I resultatet framkom det en del oförutsedda resultat vilket

inte författarna angav i sin förförståelse. En av dessa oförutsedda resultat var att

sjuksköterskor var rädda för att smitta och att bli smittade av sina nära och kära,

vilket gjorde att det valde att vara mer isolerade. Detta resultat påverkar
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pålitligheten positivt och kan därmed stärkas. När analysdelen skulle granskas så

deltog båda författarna i granskningen. När författarna läste artiklarna gjorde de

det först var för sig och sen diskutera resultatet. Detta gjorde att författarna tidigt

kunna upptäcka om de delar de läst överensstämde med varandra. Genom att göra

detta var de lyhörda inför om de uppfattat det hela rätt, vilket stärker pålitligheten

för studien. Författarna har under studiens gång regelbundet deltagit i handledning

och examinator tillfällen för att kritiskt kunna granska sitt arbete, detta i sin tur

stärker pålitligheten för författarnas studie (Mårtensson & Fridlund, 2017).

ÖVERFÖRBARHET

Överförbarhet menas med i vilken omfattning en litteraturstudie kan spridas till

andra grupper, kontexter eller förhållande (Mårtensson & Fridlund, 2017;

Shenton, 2004; Carlson, 2017). För att kunna bedöma en studies överförbarhet

behöver pålitligheten, tillförlitligheten och verifierbarheten vara styrkt tidigare i

författarnas studie (Mårtensson & Fridlund, 2017). De valda artiklarna i

litteraturstudien kommer från länderna Iran, Irakiska Kurdistan, USA, Korea,

Danmark, Hong Kong, Österrike, Turkiet och Storbritannien. Denna globala bild

stärker överförbarheten i arbetet då det belyser sjuksköterskors upplevelser från

olika delar av världen. Överförbarheten kan dessvärre sänkas då resultatet från

studierna endast är utifrån ett internationellt perspektiv. Upplevelserna från

resultatet i studien som författarna tar upp belyser sjuksköterskors upplevelser av

att vårda patienter med covid-19. Denna kontext möjliggör att överförbarheten

kan påverkas positivt till andra sjuksköterskors som vårdar patienter med covid-19

i exempelvis primärvården. Överförbarheten kan därmed stärkas då patienterna

smittade med covid-19 fortfarande finns utanför sjukhus och behöver vård i

hemmet. Då resultatet från studien är oberoende av kön, ålder och

yrkeslivserfarenhet stärker detta överförbarheten till dessa då författarna valt att

inte exkludera något i studien.

Resultatdiskussion
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter

med covid-19 inom slutenvården. De resultat vi kom fram till består av fem
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huvudkategorier och sju subkategorier. Resultatet lyfter fram upplevelsen av att

den känslomässiga ansträngningen var påtaglig och att bristen på resurser var ett

stort hinder för sjuksköterskorna för att kunna ge god omvårdnad till sina

patienter. Det framkom också att många av sjuksköterskorna upplevde att de fick

en stärkt yrkesidentitet och ansåg att pandemin hade givit dem en bredare kunskap

och en större handlingsberedskap om någon liknande situation skulle uppkomma i

framtiden.

När granskningen av artikel översikterna var klara kunde författarna utläsa att

kunskapsbristen och ovissheten kring pandemin upplevdes som försvårade i

sjuksköterskans arbete. Rädslan för att bli smittade och sedan föra smittan vidare

till familj och vänner var ett stort orosmoment. Den bristande kunskapen med att

använda skyddsutrustning och bristen på rutiner om när och hur den skulle bäras

upplevdes som ett hinder i att utföra god omvårdnad.

När pandemin bröt ut så fanns det ingen konkret beredskap och de riktlinjer

sjuksköterskorna skulle följa var otydliga och i vissa fall obefintliga det medförde

stora luckor i säkerheten kring vårdandet. Enligt Arbetsmiljöverket (2022) är det

arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna på

arbetsplatsen. Riskbedömningar och åtgärder skall finnas skriftligt dokumenterat

och de åtgärder som vidtas ska vara anpassade för verksamheten och minska

riskerna för att bli smittad.

I resultatdiskussionen har författarna valt att utgå ifrån McCormack & McCances

(2010) modell för personcentrerad vård.  Enligt McCormack & McCance modell

finns där fem grundläggande krav för att lyckas med personcentrerad vård. Dessa

fem är samhällsperspektivet, förutsättningar för personcentrerad vård, vårdandets

sammanhang, personcentrerade processer och personcentrerat resultat. För att

lyckas med den personcentrerade vården menar McCormack & McCance att

samhället och vårdorganisationen måste inse vad som krävs i vårdandet. Som

sjuksköterska måste hen vara professionell, ha social kompetens, vara engagerad,

ha självkännedom och ha ett förnuftigt synsätt. Förbindelsen i vårdandet består av

samhället och vårdorganisationens inverkan på vården och att de olika

yrkesgruppers kompetens binder samman de olika professionerna till en helhet för
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patienten. För ett personcentrerat resultat ska uppnås måste fyra av de fem

grundläggande kraven för personcentrerad vård uppfyllas (McCormack &

McCances, 2010).

I vårt resultat har vi 5 huvudkategorier och av dessa har vi valt att lyfta fram 3

resultat Sjuksköterskans emotionell belastning, Att möta utmaningen &

Förändringar i omvårdnaden.

Sjuksköterskans emotionella belastning
De känslor som sjuksköterskorna upplevde blev ett kluster av rädsla, oro, ilska,

ångest, stress och osäkerhet. Att inte veta hur och när de kan bli eller är smittade

ökade ångesten och oron hos majoriteten av sjuksköterskorna och det ledde i sin

tur till en enorm osäkerhet och ilska. Brister i personalstyrkan åtföljdes av en

högre arbetsbelastning då de fick fler patienter att vårda och nya riktlinjer att

förhålla sig till vid varje arbetspass. Att inte ha möjligheten att vårda sina

patienter ur ett holistisk helhetsperspektiv upplevde majoriteten av

sjuksköterskorna som en patientsäkerhetsrisk. Enligt McCormack & McCance

(2010) ska vården som sjuksköterskorna ger leda till att patienten känner

välbefinnande, involvering och delaktighet. Det författarna såg i studien var att

det inte fanns utrymme för personcentrerad vård i den utsträckning som

sjuksköterskorna var vana vid att ge.

När svininfluensan (2009) och MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

(2012-2015) epidemierna bröt ut så kunde det utläsas i tidigare studier att

arbetsbelastningen för sjuksköterskorna blev högre och att även dessa utbrott

ledde till emotionell belastning hos majoriteten av sjuksköterskorna (Lam &

Hung., 2013; Kang et al., 2018). Trots tidigare utbrott kan det fortfarande utläsas

att arbetsbelastningen och de emotionella påfrestningarna inte blivit mindre trots

att ämnet tidigare forskats på.

Men trots att rädslorna var många och osäkerheten hög så upplevde majoriteten att

dom utvecklas både professionellt och personligt, anledning till att de sökt till

yrket från första början gav förnyad energi att fortsätta (Liu et al., 2020).
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Den snedvridna bilden som media gav pandemin gjorde inte bara så att

sjuksköterskorna arbetade “mot strömmen” utan det påverkade även deras

privatliv. Abdulah et al. (2021) menar att rädslan för att smitta sina när och kära

var stor och de märkte att många i deras bekantskapskrets höll sig borta.

Majoriteten av sjuksköterskorna hade strategier både på arbetet och hemma för att

minska smittorisken, de duschade innan hemgång för att sedan duscha och byta

kläder igen när de kom hem. Den psykiska påfrestningen som det kom med att

arbeta på covid-19 enheter gjorde att majoriteten av sjuksköterskorna hade svårt

att varva ner efter ett arbetspass och det påverkade deras sömn, många uttryckte

att de trodde de led av posttraumatisk stress (PTSD) (Eun-Joo & Young-Hee.,

2021; Ahmadidarrehsima et al., 2022; Abdulah et al., 2021; Liu et al., 2020).

Att möta utmaningen
Att arbeta inom slutenvården under covid-19 pandemin visade sig vara en helt ny

upplevelse för sjuksköterskorna. Att vårda ett högre antal patienter som dessutom

hade en sjukdom som ingen visste så mycket om gjorde att utmaningen blev stor

vid omvårdnadsarbetet. Vården sjuksköterskorna gav sågs av många som en

utmaning, de riktlinjer och koder som sjuksköterskorna i “normala” fall arbetade

efter förändrades och nya ideer fick ta plats. Viruset hade för alla i vården en

okänd karaktär och försvårade arbetet att ge alla lika vård. Sjuksköterskorna ansåg

att fler och fler åtgärder skulle göras och läkarna och sjuksköterskorna var inte

alltid på samma linje, detta gjorde att behandlingar som föreskrivs inte alltid var i

enlighet med sjuksköterskans etiska riktlinjer. ICN:s etiska kod innefattar fyra

områden: 1. Sjuksköterskan och allmänheten - främja mänskliga rättigheter,

värderingar, sedvänjor och trosuppfattning. 2. Sjuksköterskan och

yrkesutövningen - sjuksköterskan ska visa omdöme gällande sin egen och andras

bedömningar och ansvara för sina egna åtaganden. 3. Sjuksköterskan och

professionen - sjuksköterskan skall aktivt utveckla och upprätthålla omvårdnadens

värdegrunder. 4. Sjuksköterskan och medarbetaren - Sjuksköterskan skall ingripa

på lämpligt sätt för att skydda enskilda personer, familjer och allmänheten när

deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande (Svensk

sjuksköterskeförening, 2017). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att den

utbildning de fått inte gett dom tillräckligt med undervisning i hur det är att

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



hantera epidemier eller pandemier det resulterade i att de fick “lära sig efter hand”

(Kovancı & Atlı Özbaş., 2022; Ness et al., 2021). McCormack & McCance

(2010) menar att det är samhällets ansvar att ge sjuksköterskorna möjlighet att

bedriva personcentrerad vård, om vården och samhället inte arbetar mot samma

förutsättningar blir det omöjligt att bedriva vården personcentrerat.

Den stora efterfrågan på sjuksköterskor var ännu en stor utmaning.

Personalbristen resulterade i att många sjuksköterskor fick arbeta långa pass helt

isolerade inne på en sal i en varm och svettig skyddsutrustning. Bristen på annan

vårdpersonal gjorde att sjuksköterskorna fick ta på sig andra roller då enheterna

inte tillät utomstående personal att gå in till de smittade patienterna och i vissa fall

vågade inte personalen gå in på grund av smittorisken (Naylor et al., 2021). Att

inte ha möjlighet att gå på toaletten eller dricka vatten under många timmar var

för de flesta otroligt krävande. Problem som huvudvärk, eksem, stress och tillslut

utbrändhet var ett stort problem (Zamanzadeh et al., 2021). Att som sjuksköterska

komma från en annan avdelning med en helt annan inriktning visade sig vara en

av de största utmaningarna för alla sjuksköterskor, oavsett om du var frivillig eller

omplacerad så efter hand som pandemin fortlöpte kände majoriteten av

sjuksköterskorna att dom upplevde kamratskap, tillfredsställelse och en stolthet av

att få vara med om något stort och historiskt (Sprech et al., 2021: Montgomery et

al., 2021).

Trots att pandemin gav sjuksköterskorna en tuff utmaning i omvårdnadsprocessen

så vad majoriteten av dem väldigt stolta över sitt arbete och kände att de mycket

väl skulle kunna tänka sig att ta på sig denna utmaning igen om behovet skulle

uppstå i framtiden.

Omvårdnad
Organisationen och vårdmiljön har enligt McCormack & McCance (2010) stor

betydelse för vårdandet. Att plötsligt ställa om till att vårda extremt sjuka

patienter med symtom som liknar vanlig influensa men som i många fall hade en

dödlig utgång var svårt för både sjuksköterskor och läkare. Läkarna ställde ibland

orimliga krav på vad sjuksköterskan skulle utföra och inte sällan ifrågasatte
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sjuksköterskorna vården som bedrivs. Att behöva vårda patienter i isolering med

skyddskläder gjorde omvårdnaden väldigt opersonlig, icke mänsklig och

skrämmande för patienterna och i kritiska situationer tog påklädnad av

skyddsutrustningen alldeles för lång tid (Montgomery et al., 2021; Ness et al.,

2021). Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att stödet de fick under

pandemin kom i största delen från kollegor och att cheferna i stor utsträckning

undvek frågorna och gav bara feedback på det dom visste sjuksköterskorna ville

höra (Zamanzadeh et al., 2021; Silverman et al., 2021).

Slutsats
Covid-19 är en ny sjukdom inom vården som många i vården har olika

upplevelser av. Med stor sannolikhet är det en sjukdom som sjuksköterskorna

kommer få ta del av i framtiden. En fördom författarna hade var att det inte skulle

finnas så mycket forskning inom området för det var väldigt nytt med covid-19,

det visade sig vara tvärt om. Under studiens gång såg författarna att det pågick en

del forskning inom området. Vid varje nytt försök att göra en artikel sökning gav

dem fler och fler resultat vilket visar på att ämnet var aktivt.

All vårdpersonal behöver kunskap och undervisning i hur det är att ta hand om

patienter smittade med covid-19. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att

deras utbildning inte gav dem tillräckligt med kunskap i att arbeta under en

pandemi. Genom att få mer kunskap kan sjuksköterskans känslor och upplevelser

förhoppningsvis ändras och personalen känner sig mer trygga i sin roll. En av

sjuksköterskornas största utmaningar under pandemin var att hålla sig

uppdaterade kring de riktlinjer och rekommendationer som ständigt förändrades.

De känslor sjuksköterskorna upplevde var en stor belastning psykiskt, fysiskt och

socialt för att där inte fanns någon handlingsberedskap att ventilera sina tankar

kring påfrestningen de utsattes för. Även rädslan av att smitta sina nära och kära

var extremt påtaglig.

Författarna tror att de studierna som pågår kommer att påverka beredskapen för en

eventuellt kommande pandemi i framtiden. För i de studier författarna har läst är
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det ett genomgående problem att ingen hade en aning om vad som väntade dem. I

de artiklar som ingår i denna litteraturstudien finns där endast en studie från

norden med, de författarna sett som önskvärt var att fler studier inom norden hade

gjorts.
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: Cinahl Complete
Datum: 2022.03.02

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda covid-19 patienter inom
slutenvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Sjuksköterska (MH "Nurse Attitudes") OR care taker*[fritext]

OR assistant*[fritext] OR nurse*

(598,061)

2. Upplevelser

(MH "Work Experiences") OR wisdom* OR

knowledge* OR experiences*

(434,997)

3. Covid-19 (MH "COVID-19") OR (MH "COVID-19
Pandemic") OR (MH "SARS-CoV-2") ) OR
Corona* [fritext] OR covid-19 [fritext]

(230,767)

4. Slutenvård (MH "Inpatients") OR care* OR nursing* OR
inpatient care*

(2,148,85
1)

5.
S1 AND S2 AND S3 AND S4

6. Avgränsare
Totalt antal artiklar att
läsa

S5 + Engelskspråkig; Peer-reviewed;
Forskningsartikel

(617) 5
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Databas: PubMed
Datum: 2022-03-15

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid-19
inom slutenvården.

Sökning nr och
namn

Sökord Antal träffar Valda
artiklar

1. Sjuksköterska Nurse (MeSH Term)

OR

Nurs* (fritext)

444,152

2. Upplevelser Life change events (MeSH
Term) OR Knowledge
(MeSH Term)

OR Experience* (fritext)

OR Qualitative research
(MeSH Term)

1, 292,885

3. Covid-19 Covid-19 (MeSH Term) OR

SARS-CoV-2 (MeSH Term)
OR Coronavirus (MeSH
Term) OR Covid* (fritext)
OR Corona* (fritext)

839,481

4. Slutenvård Inpatient care (MeSH Term)

OR nursing (fritext)

OR caring*(fritext)

1,146,765

5. s1 AND s2 AND s3 AND s4 1507

Begränsningar Sökning nr 5 +
engelskspråkig + Publicerad
2019-2022

1135 9
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ)
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Ahmadidarrehsima,
S. et al.

“Exploring the
experiences of
nurses caring for
patients with
COVID-19: a
qualitative study in
Iran”

Iran, 2022

Utforska ssk
erfarenheter som
patientstödjare
och vårdgivare
och utveckling av
vård för covid 19
patienter.

10 ssk (6 kvinnor, 4 män)
Kvalitativ design. Data
samlades in genom
semistrukturerade
intervjuer. Analyserades
av en kvalitativ
innehållsanalys till
procedur. Ink.- 4 veckors
erfarenhet av vård med
covid 19 patienter. Minst
1 kandidatexamen.

40-60 min intervjuer.
Analyserades med hjälp
av Graneheim och
Lundmans
innehållsanalys metod.
Varje intervju
transkriberades.
Intervjuerna lästes x flera
för att förstå deltagarnas
upplevelser. Koderna slog
samman på likheter och
skillnader och
underkategorier bildades.

4 huvudteman: Fysisk,
psykologisk och social
vårdbörda.
Otillfredsställda behov.
Positiva upplevelser.
Strategier.
Varje huvudkategori hade
10 underteman.

Tillförlitlighet: - få deltagare.
kort tidsperiod.+ bra längd
på intervjuer, citat, PubMed
& CINAHL Complete.
Verifierbarhet: + resultatet
noga granskat. Pålitlighet: +
Utfört av forskargruppen.
Överförbarhet: + bra
beskriven kontext

Abdulah, DM. et
al.

“Experiences of
nurses amidst
giving care to
COVID-19 patients
in clinical settings
in Iraqi Kurdistan:
A qualitative
descriptive study”

Kurdistan, 2021

Sjuksköterskors
erfarenheter av
att ta hand om
patienter med
covid 19 i Iranska
Kurdistan.

Beskrivande Kvalitativ
deskriptiv
forskningsansats.
Ink.- 12 ssk (22-50 år)
Arbetat minst en månad
på 2 olika sjukhus.
Exkl.- Arbetat mindre än
1 månad.

Analyserades med
tematiska analysmetoden.
Semistrukturerade
telefonintervjuer. Varje
intervju varade 15-20
min.

Muntligt samtycke och
skriftligt medgivande.
Etiskt godkänd.

-Hantera beteenden hos
patienter. Förnekelse över
coronaviruset fanns.
-Använda mask och /i
offentliga utrymmen.
(Hygien)
-Skydd av
familjemedlemmar
-Beteenden hos
vänner/släktingar
-Psykologiska bördor,
rädsla,stress, ångest.

Tillförlitlighet: + artikel i
PubMed & CINAHL
complete. Citat. Bra längd på
intervjuer. - intervjuer
översatta från kurdiska ->
engelska.
Verifierbarhet:+Frågor
tydligt beskrivna. Resultatet
noga granskat
Pålitlighet: +Utfört av
forskare
Överförbarhet: + bra
beskriven kontext
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Naylor, H et al.

Novice Nurses’
Experiences Caring
for Acutely Ill
Patients during a
Pandemic

Phoenix, Arizona,
USA, 2021

Nyutexaminerade
sjuksköterskors
erfarenheter av
att vårda akut
sjuka patienter
under en
pandemi.

Ändamålsurval.
Inkl:- 2 år erfarenhet eller
mindre inom
akutsjukvård. 13 Ssk (10
kvinnor) deltog i studien.
10 Ssk arbetade med
covid-19 patienter och 3
st arbetade ej med
covid-19 patienter.
Medelåldern på
deltagarna var 29 år.

Datan analyserades av
alla 3 forskarna
individuellt & kodade
datan. Den transkriberade
datan analyserades med
tematisk analys = Nolens
& Castleberry metod.

Etiskt godkänd &
informerat samtycke.

8 huvudteman. Döden,
skyddsutrustning,
patientvård, personalbrist,
allt är inte okej, vårdteam,
förberedelse för pandemi.

Tillförlitlighet: + Bra urval,
nogran datainsamling &
analys, resultat speglar
syftet. - ingen längd på
intervjuerna. Verifierbarhet:
väl beskriven metod &
analys Pålitlighet: +
analyserad av flera forskare.
- några av deltagarna hade
relation till en forskare
(lärare/elev). Överförbarhet:
+ Bra kontext

Zamanzadeh, V et
al.

Nurses’
experiences during
the COVID-19
pandemic in Iran: a
qualitative study

Iran, 2021

Studera
sjuksköterskors
erfarenheter
under
covid-19-pandem
in i Iran.

Kvalitativ deskriptiv
design.
Semistrukturerade
telefonintervjuer.
Ink.- 1 års yrkeserfarenhet
som sjuksköterska. Ge
vård till covid 19
patienter i minst 2 veckor.
Vilja delge erfarenheter
med forskaren.
20 tillfrågades.
Åldersintervall:
(25–49 år)

Intervjulängd 46-60 min.
Först lästes utskriften för
varje intervju flera
gånger. Data kodades.
Därefter sammanställdes
koderna till att bilda
kategorier och
underkategorier.

Skriftligt samtycke,
etiskt godkänd.

4 huvudteman.
“dualitet i form av vård”,
“förvirring och oklarhet i
vårdplanering”,
“arbetsbelastning' och
'social isolering trots
positiv bild”.

Tillförlitlighet: +varierat
urval,bra längd på interjuver,
PubMed & CINAHL
Verifierbarhet: + Noggrann
datainsamling, tydlig analys.
- Frågorna ändrades under
studien. Pålitlighet: -vet inte
vem som analyserad
Överförbarhet: +Bra
beskriven kontext
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Eun-Joo, J &
Young-Hee, L

New Nurses'
Experience of
Caring for
COVID-19
Patients in South
Korea

Korea, 2021

Nya ssk
erfarenheter av
att ta hand om
covid-19
patienter i
Sydkorea

Colaizzis
fenomenologiska
forskningsmetod &
snöbollsurval. 9 st (5
kvinnor, 4 män), 24-27 år
Inkl: minst 6 mån, högst 2
år arbetserfarenhet efter
examen, vårdat patienter
minst 2 v under covid-19
pandemin

Intervjuer online &
offline pga rådande
pandemi. 60-90 min
intervjuer, 1-2
intervjuer/deltagare
spelades in och
transkriberades

Etiskt godkänd &
informerat samtycke.

Resultaten blev 144
tema-> 6 tema kluster ->
3 kategorier.
Huvudkategorierna var
:1.Rädslan som en ny ssk
som inte upplevt inf. sjd
har. 2.Fysisk &
psykologisk belastning i
isolerings miljö. & 3.
Bygga professionella
värderingar.

Tillförlitlighet: +analysen väl
beskriven. - få deltagare
Verifierbarhet: + väl
beskriven metod och
instrument m ref.
Pålitlighet:+ analysmetoden
väl beskriven m ref
Överförbarhet: + kontexten
väl beskriven

Specht, K. et al.

Frontline nurses'
experiences of
working in a
COVID-19 ward-A
qualitative study

Danmark, 2021

Frontlinje ssk
erfarenheter av
att arbeta på en
Covid-19 avd. -
Kvalitativ studie

Kvalitativ explorativ
studie med
Fenomenologisk-
hermeneutik
förhållningssätt.
Målmedvetet urval, 23
kvinnliga ssk (26-54 år),
3 sjukhus (A=8 st, B= 7st,
C= 8st)

Semistrukturerade
individuella
telefonintervjuer. 28-72
min/intervju, spelades in
och transkriberades
ordagrant. Enligt dansk
lag behövdes inget etiskt
godkännande. Skyddad
data genom GDPR.
Muntligt & skriftligt
samtycke

Fyra huvudteman
1. Utmanande och osäker
situation men också en
positiv upplevelse. 2.
Professionell och
personlig utveckling. 3.
Brist på ssk rättigheter
under en pandemi. 4.
Belöning i sig eller en
önskan om ekonomisk
belöning.

Tillförlitlighet: -Litet urval
per sjukhus. Verifierbarhet:+
insamling, analys och
resultat väl beskrivet.
Pålitlighet:+ Utfört av
forskargrupp.
Överförbarhet: +Väl
beskriven kontext
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Pak Chun Chau, J.
et al.

Nurses'
experiences of
caring for people
with COVID-19 in
Hong Kong: a
qualitative enquiry

Hongkong, 2021

Ssk erfarenheter
av att ta hand om
människor med
Covid-19 i
Hongkong: en
kvalitativ studie

Målinriktat urval. N=39
N=12(20-29 år) N=17
(30-39 år) N=5 (40-49 år)
N=5 (50-59 år)
N=12 (manliga ssk) N=27
(kvinnliga ssk)

Individuella
semistrukturerade
intervjuer på kantonesiska
som spelades in ,
översattes och
transkriberades ordagrant,
och delades in i tema.
Genomfördes
Juni-Augusti 2020, 35-89
min/intervju.

Etiskt godkänd, skriftligt
informerat samtycke

6 st tema. 1. att möta
resursbrist. 2.
förändringar i sedvanliga
omvårdnadsansvar och
vårdformer. 3. bibehålla
fysisk och mental hälsa.
4. behov av effektiva och
snabba svar från relevanta
lokala myndigheter. 5.
samhällets roll i skydd
och förvaltning av
folkhälsan.
6.avancerad
pandemiberedskap

Tillförlitlighet: - 1 forskare
översatte interjuverna
Verifierbarhet: +Alla
forskarna läste och godkände
artikeln. -endast 1 av
forskarna pratade flytande
kantonesiska.
Pålitlighet:  + forskarna
designade & övervakade
studien. Samlade in data,
bearbetade och analyserade
datan. - bara 1 av forskarna
talade kantonesiska och
översatte.Överförbarhet:+Vä
l beskriven kontext

Häussl, A. et al.

Psychological,
physical, and social
effects of the
COVID-19
pandemic on
hospital nurses

Österrike, 2021

Psykologiska,
fysiologiska och
sociala effekter
av Covid-19
pandemi på
sjukhus ssk

Kvalitativt analys m
deduktiv och induktiv
metod
N= 18 (14 kvinnor, 4
män) mellan 18-53 år m
examen i omvårdnad.

Kvalitativ deskriptiv
design. Genomsnitt 27
min/intervju, spelades in
och transkriberades
ordagrant, analyserades
av författarna.
intervjuerna kodades.

Muntligt och skriftligt
informerat samtycke och
etiskt godkänd

Intervjuerna bestod av
introduktionsfrågor,
övergångsfrågor,
nyckelfrågor och
sammanfattande frågor.

Tillförlitlighet: +kodning
testades och utvecklades av 2
av forskarna för att
säkerhetsställa giltigheten
Verifierbarhet: +r ef för
metod & analys Pålitlighet:
+forskarna sammanfattade
intervjuerna i slutet för
möjlighet till förtydligande
eller ytterligare kommentarer
Överförbarhet: +väl
beskriven kontext
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Sabri Kaovanci, M.
& Atil Özbas, A.

'Young saplings on
fire' newly
graduated nurses in
the COVID-19
pandemic: A
qualitative study

Turkiet, 2021

"Unga plantor i
brand"
nyutexaminerade
ssk i COVID-19
pandemin: En
kvalitativ studie

Deskriptiv kvalitativ
studie med tematisk
analys.
Inklusionskriterier=
nyexade ssk,14 st (1 män,
13 kvinnor) tackade ja,
urvalsmetod med
snöbollsmetod.
Consolidated criteria for
qualitative studies
användes (COREQ).

Djupintervjuer på online
plattformar som använder
semi strukturerade
frågeformulär

Muntligt informerat
samtycke, etiskt godkänd

3 huvudteman:
“självutvärdering av den
nyutexaminerade
sjuksköterskan”, “
attityder till covid-19
pandemin”, “attityder till
sitt nya arbete”

Tillförlitlighet: +Deltagarna
bekräftade uppgifterna som
erhölls under
datainsamlingen
Verifierbarhet:+Pilotintervju,
deltagarvalidering, forskare
reflektivitet
Pålitlighet: +Detaljerad
forskningsmetod, mer än 1
forskare deltog i analys och
tolkning av data.
Överförbarhet: Väl beskriven
kontext

Montgomery, CM
et al.

Critical care work
during COVID-19:
a qualitative study
of staff experiences
in the UK

Storbritannien,
2021

Kritiskt
vårdarbete under
COVID-19: en
kvalitativ studie
av personalens
erfarenheter i
Storbritannien

n=80 (40 iva ssk, 21 ssk,
10 dr, 4 usk, 2 op dr, 2
tjänstemän)
(Telefonintervju. Aug-okt
2020 av sociolog,
forsknings ssk & klinisk
prof. i omv.

30-80 min semistruk.
Interj. Analyserade enligt
Hamilton, spelades in och
transkriberades
professionellt.

Informerat samtycke,
etiskt godkänd.

Erkännande av faror,
dödlig täthet,
avslut

Tillförlitlighet: +stärks av
antalet deltagare. - en av de
första studierna som gjordes
Verifierbarhet: + ref, för
metod och analys
Pålitlighet: + Utförd av flera
yrkesgr. Externt peer
reviewed.
Överförbarhet: + detaljerad
kontext
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Ness, MM et al.

Healthcare
providers'
challenges during
the coronavirus
disease COVID-19
pandemic: A
qualitative
approach

USA, 2021

Sjukvårds
Leverantörers
utmaningar under
pandemin med
coronaviruset
(COVID-19): ett
kvalitativt
tillvägagångssätt

n=23, semistrukturerade
intervjuer, e-rekrytering
(fb & twitter) via
formulär. Arbetat m
covid-19 patienter >50%
av sin tjänst,
engelsktalande var krav.

Video Intervjuer ca 1 h,
transkriberades ordagrant
endast 1 forskare
granskade.

Etiskt godkänd.
Elektroniskt informerat
samtycke

4 teman avslöjades:
* hantera isolering, rädsla
& ökad ångest
*anpassning till
förändringar i vårdens
praxis & policy
*adressera emotionella &
fysiska behov hos
patienter & deras familjer
*navigering av
utvecklande arbetsplats
säkerhet.

Tillförlitlighet: + resultatet
svarar på syftet, bra
datainsamling & metod, citat
Verifierbarhet: bra
beskriven analys.
Pålitlighet: - belöning
utfärdades. + 2 författare
analyserad.
Överförbarhet: + väl
beskriven kontext

Silverman, HJ et al

Moral distress in
nurses caring for
patients with
Covid-19

USA, 2021

Moralisk nöd hos
sjuksköterskor
som tar hand om
patienter med
Covid-19

n=31 ssk, kvalitativ
studie.
Rekryterades via e-post
och flygblad på
avdelningarna.
Intresserade fick
detaljerad infoblad.

Fokusgruppdiskussioner
& djupintervjuer.
Semistrukturerad
intervjuguide med öppna
frågor
2 ff genomförde fokus
diskussionerna, 1 ff
gjorde djupinterjuverna

Muntligt informerat
samtycke
Etiskt godkänd

Teman -
*Individuella egenskaper.
*Yttre begränsningar.
*Copingstrategier för att
hantera moralisk nöd.

Tillförlitlighet: +¾ ff deltog i
analysen.
Verifierbarhet:+analysen väl
genomförd
Pålitlighet: - förförståelsen
har nog påverkat + väl
beskriven metod.
Överförbarhet: +hög, väl
beskriven kontext
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Författare
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Land, År
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Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Simonovich, SD et
al

Examining
effective
communication in
nursing practice
during COVID-19:
A large-scale
qualitative study

USA, 2021

Undersöka
effektiv
kommunikation i
sjuksköterske
praktiken under
COVID-19: En
storskalig
kvalitativ studie

n=100 ssk, (84 kvinnor,
14 män, 2 icke binära)
bekvämlighetsurval,
målinriktat urval, digital
rekrytering Kvalitativ
deskriptiv metod-
semistrukturerade
intervjuer, Maj-sep 2020.

Inspelade intervjuer för
tematisk analys (COREQ)
checklista m 32 punkter
för detaljerad &
heltäckande rapportering.
Datan analyserades av
1ff. Molnbaserad
programvara
transkriberade
ljudinspelningarna.
Informerat samtycke,
etiskt godkänd

4 huvudtema:
*Organisatoriskt
ledarskap
*Enhetsledning
*Ssk→ ssk
*Patientvård &
vårdverksamhet

Tillförlitlighet: + högt
deltagande - 1 ff analyserade
Verifierbarhet: + väl
beskriven analys
Pålitlighet: + detaljerad
analys - molnbaserad
transkribering -betald
medverkan
Överförbarhet: + hög
överförbarhet

Yildirim, N et al.

A qualitative study
on the experiences
of the first nurses
assigned to
COVID-19 units in
Turkey

Turkiet, 2021

En kvalitativ
studie om
erfarenheterna av
de första
sjuksköterskorna
som tilldelats
covid-19-enheter
i Turkiet

n=17 ssk, målmedveten
snöboll
provtagningsmetod.
Inkl= första ssk på
covidenhet i minst 1 mån.
Insamlad data mellan 27
Maj- 25 aug, 2020

Colaizzis
fenomenologisk metod,
intervjuer online &
individuellt (Skype).
45-60 min intervjuer/
deltagare.

Informerat samtycke,
etiskt godkänd

4 nyckeltema:
*behov
*ilska
*ifrågasättande
*beslut

Tillförlitlighet: +Forskare
som inte kände deltagare
intervjuade. Adekvat
intervjulängd.
Verifierbarhet: Analys &
metod väl beskriven.
Pålitlighet: +lästes av 3
forskare oberoende av
varandra ggr fler
Överförbarhet: + väl
beskriven kontext
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