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Sammanfattning 

Bakgrund: COVID-19 viruset orsakade en pandemi som belastat sjukvården 

globalt. Den virusorsakade luftvägsinfektionen kan bli kritisk och medföra 

intensivvårdsbehov. Under pandemin mer än fördubblades därmed Sveriges 

intensivvårdsplatser med respirator. För att förse sjuksköterskor med möjligheten 

att ge patienterna god omvårdnad bör deras erfarenheter av arbetet 

uppmärksammas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta på en intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin. Metod: En 

litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes baserat på nio artiklar. Artiklarna 

söktes fram i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. De valda artiklarna 

granskades enligt HKR:s granskningsmallar (Blomqvist et al., 2016; Beck et al., 

2020) och analyserades utifrån Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: 

Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier: Att arbeta på ett nytt sätt, 

Arbetsmiljöns utmaningar, Vårdandet av patienter och Omgivningens attityder. Sju 

subkategorier utarbetades: Att förflyttas & vara ny på IVA under COVID-19, Att 

hantera ett okänt virus, Risken att bli smittad och smitta andra, Den höga 

arbetsbelastningen, Den påfrestande skyddsutrustningen, Bristande stöd från 

omgivningen och Stöd och tacksamhet från omgivningen. Diskussion: 

Litteraturstudiens metod diskuterades utifrån Shentons (2004) 

trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. 

I resultatdiskussionen lyftes de tre fynden: Okunskap som ett hot mot 

patientsäkerheten, Arbetsbelastningens betydelse för omvårdnadsresultatet och 

Ledarskapets roll i att ge stöd. Fynden diskuterades utifrån McCormack & 

McCances (2021) modell för personcentrering, etik och hållbar utveckling. 
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Abstract 

Background: The COVID-19 virus caused a pandemic, creating a burden on global 

healthcare. The virus induced respiratory infection can turn critical and require 

intensive care. During the pandemic, intensive care beds in Sweden with access to 

a ventilator more than doubled in numbers. To grant nurses the opportunity to 

provide qualitative care, their experiences of the work should be recognized. Aim: 

The aim was to describe nurses’ experiences of working in an intensive care unit 

during the COVID-19 pandemic. Method: A literature study with a qualitative 

approach was conducted, based on nine research articles. The articles were obtained 

through the databases Cinahl, PubMed and PsycInfo, reviewed according to HKR’s 

review templates (Blomqvist et al., 2016; Beck et al., 2020) and analyzed based on 

Friberg’s (2022) five-step-model. Results: Four main categories were presented: 

Working in a new way, The challenges of the working environment, Caring for 

patients, and Community attitudes. Seven subcategories were developed: 

Transferring to & being new on ICU:s during COVID-19, Managing an unknown 

virus, The risk of being infected and infecting others, The great workload, 

Burdensome protective equipment, Lack of communal support, and Communal 

support and gratitude. Discussion: The method was discussed as per Shenton’s 

(2004) concepts of trustworthiness: credibility, confirmability, dependability, and 

transferability. Three findings from the results: Lack of knowledge as a threat to 

patient safety, Significance of workload on patient outcomes, and The role of 

leadership in providing support, were discussed in relation to McCormack & 

McCance’s (2021) model for person-centered care, ethics, and sustainability. 
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Inledning 

Första fallet av coronavirus disease, mer känt som COVID-19, upptäcktes i 

december 2019 i Wuhan i Kina, och var början på en pandemi (World Health 

Organization [WHO], 2021). Virusutbrottet spreds snabbt över världen vilket i 

kombination med okunskap kring det nya viruset, medförde stor belastning på 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2022). År 2021 bestod 12,8 procent av vårdtillfällena 

på Sveriges intensivvårdsavdelningar av personer med en COVID-19 infektion 

(Svenska Intensivvårdsregistret [SIR], 2022). I vården av de svårt sjuka personerna 

med COVID-19 stod bland annat sjuksköterskorna dessutom inför svåra situationer 

då kunskapen kring omvårdnad och behandling av sjukdomen var begränsad 

(Socialstyrelsen, 2022). För att i framtiden kunna ge sjuksköterskor beredskap och 

rätt omvårdnadsverktyg inför kommande pandemier, är det av stor vikt att beskriva 

sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under 

COVID-19 pandemin. 

BAKGRUND 

COVID-19 

COVID-19 är en sjukdom orsakad av viruset Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som bröt ut i slutet av 2019 och som år 2022 

fortfarande är aktivt och infekterar miljontals människor varje vecka. Med över 641 

miljoner bekräftade fall och över 6 miljoner bekräftade dödsfall (WHO, 2022c) har 

det fått stor uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård världen över. SARS-CoV-2 

är en av virustyperna som ingår i släktet Corona (Folkhälsomyndigheten, 2022). De 

flesta typerna av coronavirus återfinns hos djur, men det finns sju virus som kan 

överföras till människor varav fyra virus ger förkylningar och tre kan orsaka 

allvarliga luftvägsinfektioner. SARS-CoV-2 tillhör de sistnämnda.  

Inkubationstiden för COVID-19 är oftast två till fjorton dagar 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Viruset drabbar luftvägarna och det är där 

symtomen uppträder i form av hosta, halsont, andningssvårigheter, nästäppa, snuva 

samt nedsatt smak- och luktsinne (Folkhälsomyndigheten, 2022). Andra vanliga 

symtom är feber, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. En COVID-19 infektion 
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kan dessutom utvecklas till allvarlig sjukdom med pneumoni som komplikation 

vilket kan medföra sjukvårdskrävande andningssvårigheter (Amorim et al., 2020). 

De varierande symtombilderna är beroende av hälsotillstånd hos personen samt 

vilken virusvariant som orsakat infektionen (Folkhälsomyndigheten 2022), 

exempelvis Alfa, Beta, Gamma, Delta och Omikron, som alla är olika varianter av 

SARS-CoV-2 (WHO, 2022b). Enligt Albitar et al. (2020) är de främsta 

riskfaktorerna för allvarlig sjukdom och död hög ålder, manligt kön, diabetes 

mellitus och högt blodtryck. 

Intensivvård 

När en COVID-19 infektion blir allvarlig kan personen drabbas av andningssvikt 

eller till och med multiorgansvikt vilket medför ett intensivvårdsbehov (Amorim et 

al., 2020). Intensivvårdsavdelningar (IVA) är skapta för att kunna hantera personer 

med akut sviktande organ (SIR, 2020). Intensivvården är den mest resurskrävande 

och högspecialiserade vården i Sverige. Genom användning av medicin-teknisk 

utrustning, högre andel vårdpersonal per patient och en ständig övervakning av 

patientens vitalparametrar, ökar möjligheten för överlevnad vid akut sjukdom, 

skada eller akuta komplikationer efter operation (SIR, 2020). Före pandemin hade 

Sverige totalt 512 intensivvårdsplatser med respirator och under våren 2020 

förstärktes behovet vilket gjorde att 1100 intensivvårdsplatser med respirator fanns 

tillgängliga (Sveriges Kommuner och Regioner [SKR], 2020). De som vårdas med 

en COVID-19 infektion på en intensivvårdsavdelning har långa vårdtider, cirka 26 

dygn (SKR, 2020), vilket innebär en påfrestning för avdelningarna. En metaanalys 

gjord av Armstrong et al. (2020) där studier från ett flertalet länder ingick, visade 

att mortaliteten för COVID-19-positiva patienter på intensivvårdsavdelningar var i 

genomsnitt 41.6%. Mortaliteten gällande COVID-19 är således högre än de 22,0% 

som gäller för patienter med andra virala pneumonier på intensivvårdsavdelningar. 

Sjuksköterskan 

För att tillgodose personer en god vård är god omvårdnad avgörande, och COVID-

19 infektioner utgör inget undantag. Omvårdnad beskrivs av Florence Nightingale 

(2005) som sjuksköterskans ansvar för att tillgodose människans grundläggande 
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behov. Numera räknas sjuksköterskeyrket som en profession och ansvarsområdet 

omvårdnad betraktas som sjuksköterskans specifika kompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). För dagens sjuksköterskor inbegriper det såväl det 

vetenskapliga kunskapsområdet som det praktiska arbetet med patienter. 

Omvårdnadsarbetet kan delas upp i fyra grundläggande ansvarsområden: förebygga 

sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Legitimerade sjuksköterskor ansvarar således för att 

fatta kliniska beslut som möjliggör för människor att uppnå optimalt välbefinnande 

och bästa möjliga livskvalitet, och fattande av beslut som kräver kunskap om såväl 

medicinsk- som beteendevetenskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

För att säkerställa att patienterna får så goda vårdresultat som möjligt måste 

sjuksköterskan arbeta personcentrerat. Personcentrerad vård syftar till att sätta hela 

personen i fokus för att kunna tillgodose inte bara de fysiska, utan personens alla 

behov, såsom de sociala, existentiella och psykiska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Att arbeta personcentrerat medför en skyldighet att vårda personen i 

samarbete med denne. Det innebär också att lyssna på personen och professionellt 

argumentera för att personens perspektiv på sin hälsa jämställs med exempelvis 

medicinska och psykologiska perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För 

att illustrera vilka förutsättningar som krävs för att ge personcentrerad vård har 

McCormack och McCance har tagit fram en modell för personcentrering: ”The 

Person-centred Practice Framework” (McCance & McCormack, 2017). Modellen 

börjar med ett större kontext som går mot ett mindre för att belysa hur de olika 

omständigheterna påverkar varandra och slutligen det personcentrerade resultatet 

(McCance & McCormack, 2021). De olika påverkande delarna innefattar 

strategiska och politiska faktorer, sjuksköterskans egenskaper, vårdmiljön samt 

personcentrerade processer. 

I praktiken har sjuksköterskor således stor betydelse för vårdresultatet. År 2017 

hade var tionde vårdplats på sjukhus stängts till följd av brist på sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). Forskning konstaterar att det finns ett 

samband mellan mortalitet och antal sjuksköterskor och har påvisat att 

sannolikheten för dödsfall ökar för varje ytterligare patient en enskild sjuksköterska 
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ansvarar för (Aiken et al., 2014) relaterat till uteblivna omvårdnadsåtgärder (Ball et 

al., 2013). COVID-19 pandemin satte stor press på sjukvården över hela världen 

vilket ytterligare försvårar sjuksköterskans möjlighet att ge god omvårdnad 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021). Sjuksköterskor har varit 

tvungna att snabbt ställa om i arbetet för att kastas in i en värld av ovisshet och 

påfrestningar av olika slag. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta med intensivvårdskrävande personer med COVID-19 kan en djupare 

förståelse fås för hur pandemin har påverkat sjuksköterskor och omvårdnadsarbetet. 

Detta kan leda till aktiva förändringar av rutiner och beredskap för att underlätta 

inför kommande pandemier och på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö för 

sjuksköterskor och därmed bättre omvårdnadsresultat. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en 

intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin. 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats där systemiska sökningar gjorts. 

Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa befintligt material inom ett 

område till ett nytt resultat (Polit & Beck, 2020). Kvalitativ design innebär att 

forskningen handlar om beskrivningar av ett valt fenomen i form av berättelser 

(Polit & Beck, 2020), i det här fallet för att ta reda på erfarenheter. Den kvalitativa 

ansatsen syftar således till att skapa en förståelse för det valda fenomenet från ett 

inifrånperspektiv (Friberg, 2022). 

Sökvägar och urval 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl 

innehåller framförallt material om omvårdnad medan innehållet i PubMed omfattar 

hela det biomedicinska området med exempel som medicin och omvårdnad 

(Karlsson, 2017). PsycInfo innehåller främst artiklar som rör beteendevetenskap 
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och psykologi (Karlsson, 2017). Således blir de angivna databaserna relevanta för 

studiens syfte. De centrala begreppen sjuksköterska, erfarenheter, arbeta, COVID-

19 och intensivvård har lyfts ut och översatts till engelska. Därefter söktes 

synonymer fram i Svensk MeSH för att utöka möjligheten att få fram fler artiklar. 

Begreppen delades in i sökblock och inledningsvis har en pilotsökning i Cinahl 

genomförts för att finna artiklar av relevans. I sökningarna användes ämnesord, det 

vill säga manuellt utvalda sökord som beskriver artikelns innehåll, samt 

fritextsökning (Karlsson, 2017). Ämnesorden kallas Cinahl Headings i Cinahl, 

Medical Subject Headings i PubMed (Karlsson, 2017) samt Thesaurus i PsycInfo. 

Vid fritextsökningarna användes frassökning i alla databaser medan trunkering 

endast var möjligt i Cinahl och PsycInfo. Fritextorden eftersöks i alla sökfält. 

Trunkering innebär att alla ord med samma rot eftersöks medan frassökning går ut 

på att fraser, alltså två eller flera ord som i artikeln ska stå tillsammans, söks fram 

genom användning av citationstecken. I sökningen användes även booleska 

operatörer vilket är sökkommandon som antingen utökar eller avgränsar sökningen 

(Karlsson, 2017). I varje block användes den booleska operatorn OR mellan 

sökorden vilket verkar utökande då sökträffarna endast behöver ha med ett av de 

angivna orden. Därefter användes AND för att avgränsa sökningen genom att 

sammanfoga blocken för att minst ett ord från varje skulle återfinnas i artiklarna 

(Karlsson, 2017). Inklusionskriterier avgör vad eller vilka som kan ingå i studien, 

det vill säga kriterier som måste uppfyllas för att inkluderas (Billhult, 2017). 

Studiens inklusionskriterier, även benämnda begränsningar, var forskningsartikel i 

Cinahl då denna ej fanns i PubMed eller PsycInfo, peer-reviewed i Cinahl och 

PsycInfo samt engelskspråkig och publicerad 2020–2022 i alla databaser. 

Exklusionskriterier är de kriterier som utesluter ex. deltagare eller artiklar som 

uppfyller inklusionskriterierna men inte är relevanta för studien (Billhult, 2017). 

Studiens exklusionskriterier var neonatal intensivvård och specialistutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarar 

på syftet har tagits med. Efter sökningen undersöktes artiklarna först översiktligt 

genom att titel och därefter abstract lästes för att urskilja om resultaten var relevanta 

för syftet. 
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1. Artiklarna läses individuellt
2. Nyckelfynd som 
svarar på studiens 
syfte identifieras

3. Nyckelfynd 
sammanställes 

översiktligt

4. Nyckelfynden 
grupperas, likheteter 

och skillnader 
identifieras

5. Huvud- och 
subkategorier skapas 

av fynden

I Cinahl framkom 183 artiklar före begränsningar applicerades, och därefter 175 

artiklar. Efter att titlarna lästs valdes 75 artiklar ut för att läsa igenom abstract. Av 

dem togs 11 artiklar ut till granskningen vilken resulterade i åtta artiklar som 

användes till denna studie. I PubMed fanns 403 artiklar före begränsningar och 383 

efter. Baserat på rubrikerna lästes 68 artiklars abstract. Av dem granskades nio 

artiklar varav åtta var dubbletter från Cinahl vilket utmynnade i en artikel samt de 

åtta dubletterna till resultatet. I PsycINFO var resultatet 72 artiklar både före och 

efter begränsningar. Efter att rubriker lästs plockades 17 artiklar ut, som efter 

abstract blev fyra till granskningen där tre var dubbletter från Cinahl. Granskningen 

resulterade i att artikeln som endast fanns i PsycINFO föll bort och de tre artiklarna 

från Cinahl användes i resultatet. 

Granskning och analys 

Efter att artiklarna valts ut kvalitetsgranskades de med HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa- (Blomqvist et al., 2016) samt kvantitativa studier (Beck et al., 2020). 

Därefter utgick författarna ifrån Fribergs (2022) femstegsanalys för att analysera 

artiklarna (se figur 1). Första steget innebär att författarna läste artiklarna 

individuellt ett flertal gånger där fokus låg på resultatdelen. Därefter identifierades 

nyckelfynd av författarna i varje artikel som svarade på studiens syfte för att i tredje 

steget sammanställt dessa översiktligt. I fjärde steget delades nyckelfynden in i 

grupper och jämfördes med varandra för att identifiera likheterna och skillnaderna. 

I det sista steget sattes fynden samman i huvud- och subkategorier för att 

presenteras (Friberg, 2022) (se figur 2). 

     

 

Figur 1. Översikt av Fribergs (2022) analysmodell, skapad av författarna. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik existerar för att skydda personer som medverkar i studier och 

försvara människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2017). I 

Helsingforsdeklarationen står skrivet att en studie som involverar människor måste 
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granskas och godkännas av en etisk kommitté för att säkerställa att studien 

genomförts med respekt för individens rättigheter, intressen och hälsa (World 

Medical Association, 2013). Det här innebär till exempel att studien måste ha 

insamlat informerat samtycke från deltagarna samt att information som erhålls är 

konfidentiell. Vid valet av artiklar gjordes således etiska överväganden genom att 

säkerställa att dessa var godkända av etiska kommittéer samt att de var peer-

reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade. Ett annat begrepp inom 

forskningsetik är oredlighet vilket innefattar bland annat fabrikation av data, 

plagiering och selektiv återgivning av resultat (Birkler, 2012). För att säkerställa att 

detta ej sker har författarna innan studien påbörjats skrivit en förförståelse. 

Dessutom redovisades alla resultat som svarar på syftet oavsett om de 

överensstämmer med förförståelsen eller inte. 

Förförståelse 

Förförståelsen är de kunskaper, värderingar och erfarenheter som författarna har 

innan påbörjad studie och som medvetet eller omedvetet kan influera hur studien 

utformas (Priebe & Landström, 2017). Under COVID-19 pandemin har vården fått 

undergå stora omställningar vilket påverkar sjuksköterskors dagliga arbete. Dessa 

omställningar kan skapa stor stress hos sjuksköterskorna. Möjliga orsaker till denna 

stress kan vara den stora psykiska och fysiska påfrestning som arbetet innebär. All 

skyddsutrustning kan skapa distansering i mötet med patienter på grund av de 

fysiska barriärerna såsom munskydd och visir. Ytterligare påfrestningar kan vara 

att anhöriga ej blir behöriga att närvara med patienten, vilket kan skapa etisk stress 

för sjuksköterskan som ansvarar för både patientens välbefinnande och 

upprätthållandet av riktlinjerna. Viruset var nytt för all vårdpersonal och för 

sjuksköterskorna blir okunskapen en källa till ångest, rädsla, stress och förvirring. 

Den initiala avsaknaden av behandlingar för denna infektion resulterade i att många 

patienter har avlidit och vetskapen om att det ej finns mer att göra i kombination 

med att se patienterna lida skapar en känsla av maktlöshet inför situationen. Dock 

kan det uppstå en känsla av lycka, glädje och stolthet när svårt sjuka patienter 

tillfrisknar och kan återgå till sitt normala liv. 
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Resultat 
Litteraturöversiktens resultat har baserats på nio artiklar varav sju kvalitativa, en 

kvantitativ samt en med mixad metod. Artiklarna är publicerade mellan 2021 och 

2022 och har genomförts i Iran (n=1), Danmark (n=1), USA (n=2), Turkiet (n=2), 

Kina (n=1), Storbritannien (n=1) och Spanien (n=1). Studierna har utifrån olika 

utgångspunkter undersökt sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på 

intensivvårdsavdelningar under COVID-19 pandemin. Datan samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, enkäter med öppna frågor samt enkäter med slutna 

frågor. Studiernas urval består av grundutbildade sjuksköterskor. En del artiklar 

hade även med specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor samt andra 

yrkesgrupper i urvalet, men denna litteraturöversikt har fokuserat på erfarenheterna 

från de grundutbildade sjuksköterskorna. Kontexten för artiklarna är 

intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsavdelningar specifikt avsedda för COVID-

19 samt intensivvårdsavdelningar på USA:s landsbygd. Resultatet presenteras i fyra 

huvudkategorier med sammanlagt nio subkategorier (se figur 2). 

 

   

 

 

 

  

 

Figur 2. Illustration över resultatets huvud- och subkategorier. 

Det initiala miljöombytet 

Att förflyttas till intensivvårdsavdelningar 

Sjuksköterskorna kände ett professionellt ansvar över att hjälpa till på 

intensivvårdsavdelningarna när det framkom informationen om att dessa var i 
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behov av mer personal (Bekker Mortensen, 2022; Montgomery, 2021). Beslutet att 

förflyttas motiverades av samhällsfaran som pandemin utgjorde samt eventuella 

skuldkänslor över att inte ha hjälpt till trots att chansen funnits. Tvärtom upplevde 

andra missnöje då de känt att de inte haft något val och blev förflyttade ofrivilligt 

och utan förberedelse (Robinson, 2022). Inför förflyttningen till 

intensivvårdsavdelningarna upplevde sjuksköterskor rädsla, ångest, stress, 

oduglighet, osäkerhet, otillräcklighet samt känslor av att vara överväldigad 

(Ahmadidarrehsima et al., 2022; Bekker Mortensen et al., 2022; Demir & Şahin, 

2022; Leng et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; 

Robinson et al., 2022). Sådana känslor berodde på bristande erfarenhet av kritiskt 

sjuka patienter, infektionssjukdomar och obekantskap med den utrustning och de 

uppgifter intensivvården innebär. Enligt Demir och Şahin (2022) upplevde 

sjuksköterskorna också att det var krävande att behöva lära sig om intensivvård, 

medan Bekker Mortensen et al. (2022) beskrev hur sjuksköterskorna såg positivt på 

möjligheten att lära sig något nytt. 

Att vara ny på en intensivvårdsavdelning 

Sjuksköterskorna kände sig livrädda vid ankomst till avdelningarna (Bekker 

Mortensen et al., 2022). När sjuksköterskorna kommit på plats försökte de anpassa 

sig till situationen med respekt men upplevde svårigheter att göra så (Bekker 

Mortensen et al., 2022; Montgomery et al., 2021). Svårigheterna relaterades till 

problem med lokalisation, identifiering av ansvarig personal, förståelse av 

fackspråk och inlärning av nya processer. Därmed kände sig sjuksköterskorna dåligt 

utrustade att ens hantera grundläggande uppgifter som exempelvis att tvätta 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde arbetet som lärorikt och ansåg att 

inlärningen underlättades av att skugga personal eller att ha en mer erfaren 

sjuksköterskekollega då de arbetade i par (Bekker Mortensen et al., 2022; 

Montgomery et al., 2021). På grund av geografiska språkskillnader upplevde 

sjuksköterskorna i Kina dessutom en kulturchock då de kom till avdelningar i 

obekanta geografiska regioner (Leng et al., 2021). Svårigheter att förstå dialekterna 

ledde till kommunikationshinder och resulterade därmed i känslor av otillräcklighet 

(Leng et al., 2021). 
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Det praktiska arbetet 

Att hantera ett okänt virus 

Att handskas med ett okänt virus och ge vård utan evidensbaserad 

behandlingsgrund var en källa till osäkerhet vilket genererade känslor som 

förtvivlan, oduglighet, pessimism, rädsla, otillräcklighet, stress och ångest (Bekker 

Mortensen et al., 2022; Cadge et al., 2021; Demir & Şahin, 2022; Montgomery et 

al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; Robinson et al., 2022). Sjuksköterskorna 

berättade även hur medierapporteringen om överfyllda sjukhus och utmattad hälso- 

och sjukvårdspersonal under det tidiga stadiet av pandemin spädde på oron kring 

att arbeta med detta okända virus (Montgomery et al., 2021). Virusets okända natur 

ledde också till en snabbt skiftande arbetsmiljö vilket gjorde att varje dag kändes 

som första dagen på jobbet (Bekker Mortensen et al., 2022; Cadge et al., 2021; 

Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; Robinson et al., 2022). 

Ovissheten som uppstod ur situationen gjorde det därmed svårt för sjuksköterskorna 

att anpassa sig. Samtidigt informationsvakuum och informationsöversvämning 

rapporterades av sjuksköterskorna som tyckte att de saknade centrala och 

kontrollerade informationskällor (Montgomery et al., 2021). Det nya virusets 

medföljande restriktioner innebar bland annat att sjuksköterskorna behövde 

förmedla information, däribland dåliga nyheter, till anhöriga på distans och de 

kände sig oförberedda på att ha den typen av konversationer. På grund av 

avsaknaden av känd behandling uppnådde sjuksköterskorna inte heller de 

vårdresultat de önskade; istället för tillfrisknanden så ökade antalet kritiskt sjuka 

patienter för varje dag vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig ledsna och 

misslyckade (Muz & Erdoğan Yüce, 2021). På grund av patientisoleringen blev det 

svårt att upptäcka hastiga försämringar utan central monitorering vilket äventyrade 

patientsäkerheten och skapade frustration (Robinson et al., 2022). Sjuksköterskor 

upplevde dessutom osäkerhet i relation till att inte veta när ”normaltillståndet” 

skulle återvända (Bekker Mortensen et al., 2022; Robinson et al., 2022). 

Erfarenheten av att arbeta med det nya viruset ledde dock till att sjuksköterskorna 

förvärvade bättre kliniska samt operativa färdigheter, ledarskap, ökad uthållighet 

samt större självförtroende och självkänsla (Montgomery et al., 2021; Muz & 

Erdoğan Yüce, 2021). 
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Den höga arbetsbelastningen 

Arbetsbelastningen på avdelningarna ansågs vara för hög och beskrevs som att det 

från första dagen och framåt saknades tid för vila vilket ledde till förtvivlan, stress, 

ångest, och utbrändhet (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Bekker Mortensen et al., 

2022; Demir & Şahin, 2022; González-Gil et al., 2021; Leng et al., 2021; 

Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; Robinson et al., 2022). För 

att minska smittspridningen var sjuksköterskorna framförallt i början av pandemin 

helt ensamma inne hos patienterna och fick därmed ta över andra yrkesgruppers 

arbetsuppgifter, exempelvis moppa golv och lasta de dödas kroppar på 

bårhusvagnar (González-Gil et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 

2022). De kunde då inte ägna lika mycket tid åt omvårdnaden och upplevde således 

missnöje och frustration. En annan del av den höga arbetsbelastningen ansågs vara 

personalbrist och att antalet patienter per sjuksköterska var för många (González-

Gil et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 2022). Enligt González-

Gil et al. (2021) bedömde 28,2% (n=157, av 557) av sjuksköterskorna att det inte 

fanns tillräckligt med omvårdnadspersonal för att utföra arbetet medan 31,1% 

(n=173) ansåg att det inte heller fanns tillräckligt med assisterande personal. 

Personalbristen resulterade i att sjuksköterskorna trots oerfarenheten blev tvungna 

att ta större ansvar och utöva en högre grad av självständighet än de var vana vid 

(González-Gil et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 2021). Det 

ledde i sin tur till minskad självsäkerhet, fysisk och psykisk utmattning samt att de 

kände sig överväldigade. Den höga arbetsbelastningen orsakde insomni, dålig 

sömnkvalitet, känslor av förlorad professionell och personlig frihet samt 

nedbrutenhet hos sjuksköterskorna (Bekker Mortensen et al., 2022; Leng et al., 

2021; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 2022). 44,9% (n=250) av 

sjuksköterskorna i studien av González-Gil et al. (2021) sa att de alltid kände sig 

emotionellt utmattade i slutet av arbetsdagen. Belastningen orsakade minskad 

patientsäkerhet och försämrad vårdkvalitet vilket skapade förbittring, ångest, 

frustration och sorg bland sjuksköterskorna som också oroade sig över att 

utmattningen skulle leda till lågt engagemang för patienterna (Ahmadidarrehsima 

et al., 2022; Demir & Şahin, 2022; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 2022). 
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Några beskrev hur de bröt ihop och grät på väg till, under och efter jobbet 

(Montgomery et al., 2021). 

Den påfrestande skyddsutrustningen 

På grund av smittorisken var sjuksköterskorna tvungna att använda 

skyddsutrustning som exempelvis förkläden, overaller, masker och visir vilket 

medförde framförallt fysiska påfrestningar (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Bekker 

Mortensen et al., 2022; Demir & Şahin, 2022; Leng et al., 2021; Montgomery et al., 

2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). Dessa påfrestningar inkluderade värme, 

överdriven svettning, törst, hudproblem, trycksår, andningssvårigheter, huvudvärk, 

nacksmärta, hörsel- och synsvårigheter, nedsatt manuell färdighet och bedövning 

av sinnena samt panikkänslor. Av- och påklädningen av skyddsutrustningen blev 

ännu ett hinder i det redan tidspressade schemat vilket satte tålamodet på prov och 

gjorde det försvårade följsamheten av riktlinjerna kring kläderna fullt ut 

(Ahmadidarrehsima et al., 2022; Bekker Mortensen et al., 2022; Demir & Şahin, 

2022; Leng et al., 2021). Sjuksköterskorna hann inte gå på toaletten då av- och 

påklädningen av skyddsutrustningen tog för mycket tid vilket fick till följd att de 

undvek att dricka vilket resulterade i lågt blodtryck för en del. När sjuksköterskorna 

då blev tvungna att dricka men inte hade tid att gå på toaletten började de använda 

blöjor som de urinerade i under skiftet vilket åsamkade känslor av förnedring. 

Ytterligare en aspekt som försvårades av skyddsutrustningen var kommunikationen 

(Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). Personalen hade svårt att 

känna igen varandra vilket gjorde det svårt att urskilja vilken yrkeskategori varje 

person tillhörde. Således hindrades förmågan att veta vem som hade kompetensen 

som eftersöktes i olika situationer. Kommunikationssvårigheterna gällde även i 

mötet med patienter då de både skapade en visuell och auditiv barriär vilket skapade 

känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. För att förvandla 

skyddsutrustningen från en ansiktslös beteckning för risk till ett uttryck för 

individualitet dekorerade en del sjuksköterskor också skyddsutrustningen. Således 

minskade rädslan och istället uppstod mänsklig solidaritet och sammanslutning. I 

slutändan kände sjuksköterskorna sig säkra och skyddade av utrustningen och den 

potentiella bristen på skyddsutrustningen frambringade också osäkerhet och rädsla 

(Bekker Mortensen et al., 2022; Leng et al., 2021; Montgomery et al., 2021). 
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Kontakten med patienter 

Att vårda patienter 

Patienter med COVID-19 hade ett annorlunda vårdförlopp än sjuksköterskorna var 

vana vid då de för det mesta var mycket mer kritiskt sjuka och deras tillstånd kunde 

snabbt förändras (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Demir & Şahin, 2022; Robinson 

et al., 2022). Patienternas kritiska tillstånd och plötsliga försämringar framkallade 

ångest, rädsla, nervositet, sorg och hopplöshet. Sjuksköterskorna upplevde 

frustration över att vårdresultaten oftast var i motsats till de vanliga målen, det vill 

säga återhämtning eller fridfull död, och upplevde sömnstörningar, panikattacker, 

skuldkänslor, ilska, sorg och fruktan relaterat till att se patienternas stora lidande 

(Ahmadidarrehsima et al., 2022; Montgomery et al., 2021; Robinson et al., 2022). 

Att bevittna så mycket död skapade också psykiskt lidande i form av rädsla, ångest, 

sorg, emotionell utmattning och frustration (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Demir 

& Şahin, 2022; Robinson et al., 2022). En del sjuksköterskor vittnade om att de 

blev immuna mot död efter ett tag och de upplevde det också nedslående och 

överväldigande att känna sig så konstant ineffektiv. Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att hantera de restriktioner som påverkade patienternas välmående, 

exempelvis restriktioner som förhindrade anhöriga från att besöka patienterna 

(Bekker Mortensen et al., 2022; Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 

2021; Robinson et al., 2022). Sjuksköterskorna kände sympati för patienter i 

isolering och kände ett ansvar att ta över familjens roll som stöd för patienten. De 

många dödsfallen som skedde i isolering med närstående på distans upplevdes 

hjärtskärande medan de som skedde utan varken familj eller personal närvarande 

även dränerade sjuksköterskorna på emotionell energi vilket de saknade resurser 

för att återhämta sig från. När familjerna inte kunde närvara upplevde 

sjuksköterskorna extra krav på att hålla dem informerade men tyckte att det var 

svårt att undvika oberättigad optimism eller pessimism när familjerna inte själva 

kunde bevittna patienternas framsteg eller försämringar (Montgomery et al., 2021). 

Enligt González-Gil et al. (2021) ansåg 53,5% (n=298) att det var omöjligt att uppnå 

familjernas psyko-emotionella behov när de ej fick närvara. Andra typer av 

restriktioner begränsade tiden sjuksköterskor vistades inne hos patienterna samt den 

fysiska kontakten för att minska smittspridningen vilket lämnade kritiskt sjuka 



 

 

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

patienter ensamma i isolering och utan tillsyn under långa perioder (Bekker 

Mortensen et al., 2022; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; Robinson et al., 2022). 

Sjuksköterskorna menade att det resulterade i bristfällig omvårdnad vilket orsakade 

besvikelse, frustration, desperation och otillräcklighet. Trots de många stunderna 

av lidande upplevde sjuksköterskorna även ljusa stunder i vården av patienterna. 

När patienter tillfrisknade kände sjuksköterskorna lycka, att utmattningen lindrades 

samt att motivationen att fortsätta arbetet ökade (Ahmadidarrehsima et al., 2022). 

När sjuksköterskorna kunde skapa kontakt mellan patienter och familjer 

individualiserade patienterna och den vårdande relationen blev mer 

tillfredsställande (Montgomery et al., 2021). Att luta sig mot sin religiösa tro 

betraktades också minska svårigheterna som sjuksköterskorna upplevde i kontakten 

med patienterna (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Demir & Şahin, 2022). Arbetet 

med patienterna bekräftade också de värderingar som fick sjuksköterskorna att 

börja inom professionen från första början (Leng et al., 2021; Montgomery et al., 

2021). 

Risken att bli smittad och smitta andra 

Av sjuksköterskorna i studien av González-Gil et al. (2021) oroade sig 37,5% 

(n=209) konstant för risken att bli infekterad. Risken att själv bli smittad 

framkallade känslor som rädsla, ångest, stress, oro och nervositet 

(Ahmadidarrehsima et al., 2022; Bekker Mortensen et al., 2022; Demir & Şahin, 

2022; Leng et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). Rädslan gjorde att 

sjuksköterskorna utvecklade hypokondri och letade symtom hos sig själva, samt 

tvekade då de skulle ge vård vilket genererade skuldkänslor över den förmodade 

oförmågan att ge adekvat omvårdnad (Muz & Erdoğan Yüce, 2021). För att kunna 

ge vård behövde sjuksköterskorna undvika sjukdom genom att prioritera sig själva 

först vilket påverkade omvårdnaden och skapade känslor av otillräcklighet. Det var 

också emotionellt ansträngande att behöva försäkra familjen om sin trygghet på 

jobbet (Montgomery et al., 2021). Av sjuksköterskorna var 62,8% (n=350) ständigt 

oroade över att infektera människor de bodde med (González-Gil et al., 2021) vilket 

också framkallade rädsla, ångest, stress och oro (Ahmadidarrehsima et al., 2022; 

Bekker Mortensen et al., 2022; Demir & Şahin, 2022; Leng et al., 2021; Muz & 

Erdoğan Yüce, 2021). För att undvika att smitta andra isolerade sjuksköterskorna 
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sig själva, både av egen vilja ett upplevt tvång från omgivningen 

(Ahmadidarrehsima et al., 2022; Demir & Şahin, 2022; Leng et al., 2021; 

Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). Isoleringen medförde 

sociala svårigheter, upplevelser av fysisk begränsning, ensamhet samt skuldkänslor 

(Demir & Şahin, 2022; Leng et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). 

Sjuksköterskorna kände sig stigmatiserade, exkluderade och alienerade av 

närstående och samhället. De talade också om hur COVID-19 betraktades som ett 

problem för intensivvården snarare än sjukhuset i helhet vilket resulterade i fysiska 

och sociala begränsningar på arbetsplatsen. I motsats till de som var rädda för 

smittorisken fanns andra som inte kände någon oro alls så länge de följde 

riktlinjerna (Bekker Mortensen et al., 2022). 

Omgivningens stöd 

Bristande stöd från omgivningen 

Sjuksköterskor vars familjer visade missnöje kring arbetet med patientgruppen och 

därmed visade mindre stöd upplevde förbittring samt rädsla för bortstötning 

(Ahmadidarrehsima et al., 2021; Demir & Şahin, 2022). Bristande empati och 

förståelse för nära erfarenheter av lidande och död gjorde att sjuksköterskorna 

slutade att prata om dessa erfarenheter med närstående och kollegor på andra 

avdelningar vilket framkallade känslor av ensamhet (Ahmadidarrehsima et al., 

2021; Cadge et al., 2021; Robinson et al., 2022). Att hamna under ett nytt ledarskap 

ledde till att många tappade kontakten med ledarskapet från hemavdelningen vilket 

gav en känsla av förlorad trygghet (Cadge et al., 2021; Robinson et al., 2022). Det 

nya ledarskapet ansågs ge otydlig och oorganiserad information, ha bristande 

kommunikation samt inte lyssna, ge bekräftelse eller visa meningsfull uppskattning 

vilket medförde att sjuksköterskorna kände sig bortglömda, övergivna, osedda och 

ohörda samt bittra (Cadge et al., 2021; González-Gil et al., 2021; Muz & Erdoğan 

Yüce, 2021; Robinson et al., 2022). Sjuksköterskorna upplevde också att de 

behövde mer psykiskt stöd med stöttning från ledarskapet (Ahmadidarrehsima et 

al., 2022). Specifikt för studierna från USA var att sjuksköterskorna också kände 

att de saknade stöd från samhället som helhet på grund av bristande förståelse och 
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misstro vilket skapa känslor av övergivenhet (Cadge et al., 2021; Robinson et al., 

2022). 

Stöd och tacksamhet från omgivningen 

Stöd, empati och positiv feedback från anhöriga ansågs viktigt för att kunna hantera 

svårigheterna i arbetet (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Demir & Şahin, 2022). 

Sjuksköterskorna tyckte också att det var fördelaktigt att få stöd från anhöriga som 

själva arbetade inom hälso- och sjukvården då de bättre kunde förstå vad de gick 

igenom (Robinson et al., 2022). De visade också tacksamhet för stödet de fått från 

nuvarande och tidigare kollegor och talade om vikten av teamet för att hantera de 

emotionella svårigheterna (Cadge et al., 2021; Leng et al., 2021; Montgomery et 

al., 2021). Sjuksköterskorna var även tacksamma för avdelnings- och sjukhusledare 

som de ansåg fick dem att känna sig som en del av laget istället för inlånade, och 

som visade uppskattning vilket fick dem att känna sig omhändertagna och 

värdefulla (Bekker Mortensen et al., 2022; Cadge et al., 2021; Leng et al., 2021). 

Under arbetets gång insåg sjuksköterskorna vikten av professionell solidaritet och 

upplevde att de nu värderade och stöttade varandra mer (Bekker Mortensen et al., 

2022; Leng et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021; 

Robinson et al., 2022). De upplevde att lagarbetet hade skapat trygghet och de 

kände sig stolta och tillfredsställda över att ha varit del av något större och arbetat 

för ett gemensamt ändamål samt utvecklingen de gjort som arbetslag och individer. 

Sjuksköterskorna påpekade också hur betydelsefullt det var att få lovprisning, stöd 

och empati från patienter samt människor i samhället för att stärka motivationen 

och vilja bli ännu bättre (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Leng et al., 2021; Muz & 

Erdoğan Yüce, 2021). Då sjuksköterskorna märkte att deras status i samhället hade 

ökat kände de sig stolta och värdefulla (Ahmadidarrehsima et al., 2022; Leng et al., 

2021; Muz & Erdoğan Yüce, 2021). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionens syfte är att på ett kritiskt sätt lyfta styrkor och svagheter i 

studien och därigenom visa på kvaliteten (Henricson, 2017). För att beskriva 
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kvaliteten har litteraturstudien granskats enligt Shentons (2004) fyra 

trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet syftar till att säkerställa att studiens utformning är relevant utifrån 

syftet avseende exempelvis datainsamling så att resultatet svarar på syftet och 

speglar urvalet, verkligheten (Shenton, 2004) och kontexten (Polit & Beck, 2020).  

När studien skulle påbörjas gjorde författarna en pilotsökning i databasen Cinahl 

för att säkra att relevanta studier fanns tillgängliga vilket kan stärka 

tillförlitligheten. En projektplan skapades för att bygga en grund till studien där 

bakgrund, metod, analys, etiska överväganden och förförståelse skrevs ned vilket 

också kan stärka tillförlitligheten (Polit & Beck, 2020). Tre databaser: Cinahl, 

PubMed och PsycInfo användes för sökningen. Valet av databaser kan stärka 

tillförlitligheten då dessa bland annat innehåller forskning inom omvårdnad vilket 

litteraturstudiens syfte behandlar (Shenton, 2004). Författarna valde att använda 

kvalitativa, mixad metod och kvantitativa studier vilket kan stärka tillförlitligheten 

då alla relevanta studier har inkluderats (Shenton, 2004). Orden ”qualitative”, 

”quantitative” eller motsvarande användes dock ej som sökord vilket kan ha 

resulterat i missade artiklar. Under sökningen användes både fritextord och 

ämnesord för att inte missa artiklar som skulle varit relevanta vilket kan stärka 

tillförlitligheten (Shenton, 2004). Tillförlitligheten kan även stärkas av att 

författarna tog hjälp av bibliotekarier för att skapa sökningarna (Shenton, 2004). I 

sökningen hade författarna med inklusion- och exklusionskriterier för att få studier 

som fokuserade på denna litteraturstudies syfte, vilket kan stärka studiens 

tillförlitlighet. Inklusionskriteriet forskningsartikel kunde inte tillämpas i Psycinfo 

medan Engelskspråkig och Peer-reviewed inte kunde tillämpas i Pubmed. Detta kan 

sänka tillförlitligheten då det inte blir en identisk sökning på varje databas, dock har 

författarna granskat artiklar och sett att alla artiklar som är med i resultatet uppfyller 

dessa kriterier. Att endast engelskspråkiga artiklar inkluderades kan sänka 

tillförlitligheten då relevanta artiklar på ex. svenska, kan ha missats. 

Exklusionskriteriet specialistubildade intensivvårdssjuksköterskor fanns med i 

vissa av artiklarna som valts med till studien. Detta kan sänka tillförlitligheten då 

man inte uteslutit exklusionskriteriet helt (Shenton, 2004). Det fanns även med 

annan sjukvårdspersonal förutom sjuksköterskor i en del av studierna vilket också 
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kan sänka tillförlitligheten (Shenton, 2004). Dock använde författarna resultat där 

det var tydligt att det kom från en allmänsjuksköterska eller som författarna sett är 

generellt och återkommer i andra artiklar. Detta skapar utrymme för egen tolkning 

vilket också kan sänka tillförlitligheten (Shenton, 2004). De studier som använts i 

denna litteraturstudies resultat var etiskt godkända eller hade etiska överväganden 

vilket stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004). Författarna sorterade först ut 

relevanta studier utifrån titel och därefter abstract vilket kan sänka tillförlitligheten 

då det funnits risk att missa relevanta artiklar vars titel inte speglat resultatet. Åtta 

av de nio artiklarna som valdes ut återfanns som dubbletter mellan databaserna 

vilket kan stärka tillförlitligheten. Författarna läste igenom studierna och plockade 

ut relevant resultat individuellt för att sedan jämföra, granska och analysera detta 

gemensamt vilket kan stärka tillförlitligheten (Shenton, 2004). Under granskningen 

använde författarna en granskningsmodell utformad av högskolan vilket kan stärka 

tillförlitligheten (Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). Författarna skapade också 

artikelöversikter där granskningen sammanfattas vilket kan stärka tillförlitligheten 

då det är enkelt att gå tillbaka och kolla över granskningen. Analysens tillförlitlighet 

kan stärkas då författarna utgått ifrån Fribergs (2002) väletablerade analysmodell 

(Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). 

Verifierbarheten beskriver om studien kan återskapas av någon annan och få fram 

liknande resultat, i den mån en kvalitativ studie kan, utifrån den beskrivna metoden 

(Shenton, 2004). Författarna har beskrivit tillvägagångssätt under studiens gång 

avseende sökning, urval, granskning samt analys vilket kan stärka verifierbarheten 

(Shenton, 2004; Polit & Beck, 2020). Sökscheman har skapats för att kunna göra 

om sökningen vilket också kan stärka verifierbarheten (Shenton, 2004; Polit & 

Beck, 2020). Författarna har beskrivit hur sökningen genomförts och även vilka 

inklusions- och exklusionskriterier som finns vilket kan stärka verifierbarheten 

(Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). Analysprocessen är beskriven och en figur 

har skapats av Fribergs (2022) analysmodell för att enklare förstå hur analysen 

gjorts vilket kan stärka verifierbarheten (Shenton, 2004; Polit & Beck, 2020) 

Pålitlighet beskrivs som att resultatet ska skrivas utifrån deltagarnas information, 

och inte författarnas egna preferenser på vad som ska vara med (Polit & Beck, 
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2020). I denna litteraturöversikt är deltagarna de studier som författarna skapat ett 

resultat ifrån. Förförståelsen skrevs ned innan studien påbörjades vilket kan stärka 

pålitligheten då läsaren kan se om resultatet är objektivt eller baserat på författarnas 

förväntningar (Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). Majoriteten av resultatet i 

litteraturstudien finns med i författarnas förförståelse vilket kan sänka pålitligheten 

(Shenton, 2004). Dock har även resultat som inte återfinns i förförståelsen använts 

i litteraturstudiens resultat då det är relevant utifrån syftet vilket kan stärka 

pålitligheten (Shenton, 2004). Studierna som granskades var engelskspråkiga vilket 

inte är författarnas modersmål, det finns då risk för feltolkning under granskning 

samt analys vilket kan sänka pålitligheten. Dock diskuterade och sökte författarna 

upp ord som hade möjlighet att missuppfattas under översättningen. Analysen 

genomfördes individuellt i de förstå två stegen och därefter gemensamt av 

författarna vilket kan minska risken för personliga feltolkningar eller vridet resultat 

och kan stärka pålitligheten (Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). Författarna har 

även deltagit på handledningar och seminarium där handledare, examinator och 

medstudenter granskat litteraturstudien vilket kan stärka pålitligheten (Shenton, 

2004). 

Överförbarheten innebär till vilken grad arbetet kan överföras till en större 

population eller annan kontext (Polit & Beck, 2020). I en kvalitativ studie är det 

svårt att överföra resultatet till en större population då det oftast är specifikt för en 

speciell grupp individer eller områden. Genom en väl beskriven kontext och ett 

detaljerat resultat kan läsaren dock själv avgöra om resultatet kan vara överförbart 

till en vald population (Shenton, 2004). De artiklar som använts i resultatet 

härstammar från flertalet olika länder. Författarna tror att de länder studierna som 

använts i litteraturstudien kommit ifrån kan ha olika omvårdnadslära och rutiner 

vilket kan sänka överförbarheten. Dock är litteraturstudiens kontext 

intensivvårdsavdelningar där författarna uppfattar att snarlik vård bedrivs. De olika 

artiklarnas urval samt kontext presenteras i artikelöversikterna vilket kan stärka 

överförbarheten (Shenton, 2004). Författarna föreslår att resultatet eller delar av det 

kan vara överförbart till andra vårdenheter under COVID-19 pandemin, eller till 

framtida pandemier. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

på en intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin. De tre huvudfynden som 

ligger till grund för resultatdiskussionen är: Okunskap som ett hot mot 

patientsäkerheten, Arbetsbelastningens betydelse för omvårdnadsresultatet och 

Ledarskapets roll i att ge stöd. 

Okunskap som ett hot mot patientsäkerheten 

Patientsäkerheten hotas av okunskap kring att arbeta med ett okänt virus på en 

okänd avdelning. Litteraturstudien visade att när sjuksköterskorna kom till de nya 

arbetsplatserna hade de inte fått tillräcklig introduktion vilket innebar att de hade 

svårt att lokalisera sig och identifiera ansvarig personal. Sjuksköterskorna 

förväntades utföra arbetsuppgifter på en högre kompetensnivå utan att ha fått 

möjlighet till kompetenshöjning. Det innebar att de hade svårt att förstå fackspråket, 

arbetssättet och dess processer vilket ledde till att de kände sig dåligt utrustade att 

ge vård på ett patientsäkert sätt. Då viruset saknade evidensbaserad 

behandlingsgrund innebar vården att man till viss del arbetade i blindo och fick testa 

sig fram vad gällde omvårdnad och behandling. Detta leder till lidande och död för 

patienterna – den yttersta konsekvensen av ett icke patientsäkert arbetssätt. Då det 

forskades konstant kring det tidigare okända viruset uppdaterades rutiner och 

riktlinjer ständigt. Det medförde svårigheter för sjuksköterskorna att hålla sig 

uppdaterade vilket påverkade hur arbetet utfördes. Att inte kunna efterfölja 

uppdaterade riktlinjer blir då ett direkt hot mot patientsäkerheten. Okunskapen som 

påverkar patientsäkerheten har även uppmärksammats i andra studier (Riguzzi & 

Gashi, 2021; Hennus et al., 2021; Stayt et al., 2022). Riguzzi och Gashi (2021) 

upptäckte att kunskapen gällande olika områden inom sjukdomsförlopp och 

smittspridning av COVID-19 var bristande. Exempelvis trodde 36%, 67 av 185 

personer som arbetade inom hälso- och sjukvård, felaktigt att en COVID-19 

infektion var i princip omöjlig om man tvättade händerna och nös i näsdukar. 

Studien visade också att personal som under pandemin arbetade fler timmar än 

vanligt hade lägre kunskap kring detta. I en studie av Hennus et al. (2021) framgick 

att personalen på intensivvårdsavdelningar ansåg att den träning och orientering de 



 

 

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

fått på arbetsplatsen var otillräcklig vilket hindrade vårdarbetet. Det utgjorde en del 

i varför personalen bedömde att patientsäkerheten på avdelningarna hade sjunkit 

under COVID-19 och för tillfället var lägre än standarden. Stayt et al. (2022) 

beskrev dålig kunskap kring främmande material som behövde tas in från andra 

avdelningar som en bidragande orsak till den bristande patientsäkerheten. 

Patientsäkerheten hotades också av otillräcklig upplärning och att behöva ansvara 

för så kritiskt sjuka patienter på en avdelning man saknade kunskap kring. FN:s 

globala mål (UNDP, 2022) syftar till att uppnå hållbar utveckling inom 17 olika 

områden. Mål 3: God hälsa och välbefinnande innehåller delmålet 3.D – ”Förbättra 

tidiga varningssystem för globala hälsorisker”. Detta mål avser att stärka länders 

kapacitet gällande tidig varning, riskreducering samt hur nationella och 

internationella hälsorisker hanteras. För att kunna bibehålla patientsäkerheten under 

kommande pandemier krävs tillräcklig mängd personal med rätt kompetens samt 

adekvat fysisk miljö samt material. Därför blir det viktigt att uppnå detta mål för att 

bättre integrera exempelvis sjuksköterskor som svarar på nödropet genom lämplig 

beredskap för bland annat personaldistribution och upplärning. 

Arbetsbelastningens betydelse för omvårdnadsresultatet 

En förutsättning för god omvårdnad är en rimlig arbetsbelastning. I den här studien 

uttryckte sjuksköterskorna att arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningarna 

var för hög. Det berodde främst på att de fick utöva andra professioners 

arbetsuppgifter, personalbrist och högre andel patienter per sjuksköterska. För att 

minska smittspridningen var sjuksköterskorna ofta ensamma hos patienterna. Det 

resulterade i att de fick åtaga sig andra yrkesgruppers arbetsuppgifter och kunde 

således inte ägna sig lika mycket åt omvårdnaden vilket påverkar dess kvalitet. 

Personalbristen och det ökade antalet patienter ledde till att sjuksköterskorna trots 

oerfarenhet behövde utöva större grad av ansvar och självständighet. 

Arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna blev utmattade vilket väckte oro 

gällande att ha lågt engagemang för patienterna. Sjuksköterskorna menade själva 

på att vårdkvaliteten blev sämre på grund av den höga arbetsbelastningen. Att hög 

arbetsbelastningen leder till försämrad kvalitet på omvårdnaden har också 

observerats i andra studier (Gurses et al., 2009; Karimi et al., 2020; Banda et al., 
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2022). Gurses et al. (2009) påvisade att i takt med stigande arbetsbelastning 

rapporterade sjuksköterskor att kvaliteten och säkerheten på omvårdnaden de gav 

minskade. Karimi et al. (2020) visade på liknande resultat gällande sjuksköterskor 

som på olika sjukhusavdelningar i Iran vårdade patienter med COVID-19. De 

pekade på personalbrist, restriktioner och avbrott i vårdandet som orsaker till lägre 

omvårdnadskvalitet. Även Banda et al. (2022) konstaterade att arbetsbelastningen 

ledde till att sjuksköterskor inte kunde ge den kvalitativa omvårdnad de ville. Enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2022) ska 

sjuksköterskor ge såväl evidensbaserad som personcentrerad vård till alla patienter. 

Personcentrering är en viktig del att ta hänsyn till gällande god omvårdnad och som 

presenterat i bakgrunden har McCormack och McCance (2021) tagit fram en modell 

för personcentrerad omvårdnad som illustrerar de olika delar som påverkar ett 

personcentrerat resultat. I modellen identifierades områden som utifrån 

litteraturstudien inte fungerat och därmed bidrar till en hög arbetsbelastning och i 

sin tur sämre omvårdnadskvalitet. Dessa områden var effektiva relationer mellan 

personalen, den fysiska miljön, adekvat kunskaps- och färdighetsblandning samt 

stöttande organisatoriska system. När så många och betydande områden brister blir 

det mycket svårt att utföra personcentrerad omvårdnad och säkerställa kvaliteten. 

Då sådana organisatoriska faktorer hindrar sjuksköterskorna från att göra det de 

borde uppstår det etiska problemet strukturproblem (Sandman & Kjellström, 2018). 

Det innebär att hindret för att kunna följa de värden och normer som borde följas, 

inte finns hos den enskilda sjuksköterskan utan i den omgivande strukturen. 

Upplevelsen av att inte kunna göra det som borde göras leder därmed ofta till etisk 

stress bland personalen. För att underlätta den här typen av situationer i framtiden 

behövs en beredskap inför potentiella pandemier. Hälso- och sjukvården bör ha 

protokoll för hur personalförflyttning ska ske, hur arbetet struktureras samt hur 

materiella resurser införskaffas och distribueras. 

Ledarskapets roll i att ge stöd 

För att klara av att arbeta i en sådan psykiskt påfrestande miljö krävs adekvat stöd 

från ledarskapet. Utifrån artiklarna framgick att en del sjuksköterskor förlorat 

kontakten med ledarskapet vilket skapade psykiskt lidande. Det nya ledarskapet 
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hade dessutom bristande kommunikation och information samt gav inte den 

bekräftelse eller meningsfulla uppskattning som sjuksköterskorna önskade vilket 

adderade till de redan existerande påfrestningarna. Sjuksköterskorna uttryckte 

dessutom själva ett behov av mer stöd från ledarskapet. På samma sätt som det 

bristande stödet ökade påfrestningarna upplevde sjuksköterskorna som fick stöd 

och uppskattning att det psykiska lidandet lindrades. Även andra studier har 

undersökt hur ett stödjande ledarskap påverkar sjuksköterskorna (Abd-EL Aliem & 

Abou Hashish, 2021; Jeffs et al., 2020; Kreh et al., 2021). Enligt Abd-EL Aliem 

och Abou Hashish (2021) krävdes bland annat god kommunikation, samarbete och 

en delad vision för att skapa en stödjande arbetsmiljö. Under COVID-19 pandemin 

var dessutom uppskattning från ledarskapet viktigt för sjuksköterskorna. Jeffs et al. 

(2020) beskrev att ledarskapet fungerade väl då de bekräftade de svårigheter 

sjuksköterskorna gick igenom både professionellt och privat. En annan strategi som 

gjorde att sjuksköterskorna kände sig stöttade var genom att ledarskapet befann sig 

på plats och var synligt för att bygga tillit till personalen. Gällande information 

behövde ledarskapet balansera att delge relevant och betydande information utan 

att skapa mer oro. Kreh et al. (2021) undersökte olika faktorer som påverkade hälso- 

och sjukvårdspersonalens stress och uthållighet. De upptäckte att stödet från 

ledarskapet var bland de viktigaste aspekterna för att minska det psyko-emotionella 

lidandet. Feedback mekanismer som klargjorde vem som var ansvarig för vad 

gällande kommunikationen var värdefullt för att personalen skulle uppleva sig 

lyssnade på och stöttade. Framöver blir det därmed viktigt att skapa strukturer som 

ledarskapet kan följa för att kunna stötta personalen på ett adekvat sätt. De feedback 

mekanismer som Kreh et al. (2021) beskrev kan vara ett sätt att underlätta denna 

process. Inför potentiella pandemier behöver riktlinjer för eventuell omorganisering 

etableras för att se till att tillräcklig personalstyrka med rätt kompetens finns 

tillgänglig i ett ledarskap så att de har möjligheten att kunna leda och stötta sin 

personal. 

Slutsats 
COVID-19 viruset som upptäcktes i december 2019 i Kina kom att orsaka en snabbt 

spridd pandemi. Med 641 miljoner bekräftade fall och över 6 miljoner dödsfall fram 
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till slutet av 2022 har detta luftvägsvirus skapat stora prövningar för sjukvården 

globalt. För att kunna bemöta dessa prövningar blev många sjuksköterskor 

förflyttade till avdelningar där inflödet av patienter med COVID-19 var stort, 

däribland intensivvårdsavdelningar. På grund av snabba förflyttningar, brist på 

upplärning samt okunskap kring det nya viruset rådde kunskaps- och 

kompetensbrist bland sjuksköterskorna. Rädslan för smittspridning var stor och för 

att minska denna behövde sjuksköterskorna följa rutiner och riktlinjer som ständigt 

uppdaterades. Den höga arbetsbelastningen i kombination med det lidande och död 

sjuksköterskorna fick erfara ledde till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar. 

Å andra sidan hjälpte pandemin till att lyfta fram sjuksköterskans profession i ett 

nytt ljus där samhället förstod betydelsen och visade uppskattning. För att kunna 

bedriva god omvårdnad krävs adekvata resurser i form av material, strategier och 

personal. Därför är det av vikt att förstå hur arbetssituationen påverkar 

sjuksköterskorna för att de i sin tur ska kunna bedriva kvalitativ vård. Framåt 

behövs beredskap avseende personalförflyttning och arbetsrutiner, lagerhållning av 

skyddsutrustning och annat material samt förebyggande smittskyddsprotokoll. 

Vidare krävs mer forskning kring strategier för att uppnå goda vårdresultat under 

goda arbetsförhållanden. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 2022-09-19 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under 

COVID-19 pandemin. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Sjuksköterska Practical Nurses [MH] OR 

Nurse* [Fritext] OR 

”Registered nurse*” [Fritext]  OR 

”Nurs* personnel*” [Fritext] 

593 330  

2 – Erfarenheter Attitude of Health Personnel [MH] OR 

Nurse Attitudes [MH] OR 

Attitude* [Fritext] OR 

Percept* [Fritext] OR 

Experienc* [Fritext] OR 

View* [Fritext] 

1 067 767  

3 – Arbeta Nursing outcomes [MH] OR  

Work [MH] OR 

Care* [Fritext] OR 

”Medical attention*” [Fritext] OR 

Treat* [Fritext] OR 

Caring [Fritext] OR 

Nursing [Fritext] OR 

Work* [Fritext] 

3 639 506  

4 – COVID-19 COVID-19 [MH] OR 

COVID-19 Pandemic [MH] OR 

SARS-CoV-2 [MH] OR 

”Covid-19” [Fritext] 

Covid [Fritext] OR 

Corona [Fritext] OR 

”Sars-cov-2” [Fritext] OR 

SARS* [Fritext] 

123 373  

5 – Intensivvård Intensive Care Units [MH] OR 

Critical Care Nursing [MH] OR 

“Intens* care unit*” [Fritext] OR 

ICU [Fritext] OR 

“Intens* car*” [Fritext] OR 

“Critical car*” [Fritext] OR 

“Critical care nurs*” [Fritext] OR 

“Intens* care nurs*” [Fritext] OR 

CCU [Fritext] 

145 552  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 183  

Begränsningar Sökning nr 6 + Engelskspråkig + Forskningsartikel + Peer-

reviewed + Publicerad 2020–2022 

175 8 

 

 

 



 

 

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

Databas: PubMed 

Datum: 2022-10-22 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under 

COVID-19 pandemin. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Sjuksköterska Nurses [MeSH] OR 

Nurse [Title/Abstract] OR 

Nursing [Title/Abstract] OR 

Nurses [Title/Abstract] OR 

“Registered nurse” [Title/Abstract] OR 

“Registered nurses” [Title/Abstract] OR 

“Nursing personnel” [Title/Abstract] OR 

“Practical nurses” [Title/Abstract] 

530 113  

2 – Erfarenheter Attitude of Health Personnel [MeSH] OR 

Attitude [Title/Abstract] OR 

Attitudes [Title/Abstract] OR 

Perception [Title/Abstract] OR 

Perceptions [Title/Abstract] OR 

Experience [Title/Abstract] OR 

Expericenes [Title/Abstract] OR 

View [Title/Abstract] OR 

Views [Title/Abstract] 

1 780 745  

3 – Arbeta Nursing [MeSH] OR 

Nursing Care [MeSH] OR 

Work [MeSH] OR 

“Nursing outcomes” [Title/Abstract] OR 

Care [Title/Abstract] OR 

“Medical attention” [Title/Abstract] OR 

Treating [Title/Abstract] OR 

Caring [Title/Abstract] OR 

Nursing [Title/Abstract] OR 

Work [Title/Abstract] OR 

Working [Title/Abstract] 

2 530 924  

4 – COVID-19 COVID-19 [MeSH] OR 

Covid-19 [Title/Abstract] OR 

“Covid-19 pandemic” [Title/Abstract] OR 

SARS-CoV-2 [Title/Abstract] OR 

Covid [Title/Abstract] OR 

Corona [Title/Abstract] 

318 120  

5 – Intensivvård Intensive Care Units [MeSH] OR 

“Intensive care unit” [Title/Abstract] OR 

“Intensive care units” [Title/Abstract] OR 

“Critical care nursing” [Title/Abstract] OR 

“Critical care nurses” [Title/Abstract] OR 

ICU [Title/Abstract] OR 

“Intensive care” [Title/Abstract] OR 

“Critical care” [Title/Abstract] OR 

CCU [Title/Abstract] 

249 353  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 403  

Begränsningar Sökning nr 6 + Engelskspråkig + Publicerad 2020–2022 383 1(8) 

Siffran inom parentes anger antal dubbletter från andra databaser. 
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Databas: PsycInfo 

Datum: 2022-10-22 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under 

COVID-19 pandemin. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Sjuksköterska Nurses [Thesaurus] OR 

Nurse* [NOFT] OR 

”Registered nurs*” [NOFT]  OR 

”Nurs* personnel*” [NOFT] OR 

“Practical nurs*” [NOFT] 

87 344  

2 – Erfarenheter Attitude* [NOFT] OR 

Percept* [NOFT] OR 

Experienc* [NOFT] OR 

View* [NOFT] OR 

“Attitude of health personnel*” [NOFT] OR 

“Nurse attitude*” [NOFT] 

1 999 062  

3 – Arbeta Nursing [Thesaurus] OR 

“Nursing outcome*” [NOFT] OR  

Care* [NOFT] OR 

”Medical attention*” [NOFT] OR 

Treat* [NOFT] OR 

Caring [NOFT] OR 

Nursing [NOFT] OR 

Work* [NOFT] 

2 232 290  

4 – COVID-19 COVID-19 [Thesaurus] OR 

COVID-19 [NOFT] OR 

“COVID-19 Pandemic” [NOFT] OR 

SARS-CoV-2 [NOFT] OR 

Covid [NOFT] OR 

Corona [NOFT] OR 

26 783  

5 – Intensivvård Intensive Care [Thesaurus] OR 

“Intensive care unit*” [NOFT] OR 

“Critical care nurs*” [NOFT] OR 

“Critical care unit*” [NOFT] OR 

ICU [NOFT] OR 

“Intensive car*” [NOFT] OR 

“Critical car*” [NOFT] OR 

“Intensive care nurs*” [NOFT] OR 

CCU [NOFT] 

21 863  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 72  

Begränsningar Sökning nr 6 + Engelskspråkig + Peer-reviewed + 

Publicerad 2020–2022 

72 0(3) 
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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 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter med 

COVID-19. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: ≥4 veckors erfarenhet av 

att vårda patienter med 

COVID-19, minst 

kandidatexamen i omvårdnad. 

Deltagare: n=10 (6 kvinnor, 5 

arbetade på COVID-19 IVA 

och 5 på COVID-19 

vårdavdelningar, 2 var 

specialutbildade och 

resterande var icke-

specialiserade ssk). 

Kontext: IVA avsedda för 

COVID-19 samt COVID-19 

vårdavdelningar i Iran. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Kontaktinformationen till ssk 

inhämtades via en förening för ssk där 

de kontaktades och de som gav 

muntligt samtycke intervjuades senare. 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Information om intervjufrågor 

presenteras. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Intervjulängd 40–60 min. 

Förförståelse presenteras ej. 

A.S & R.F genomförde analysen. 

Innehållsanalys enligt Granheim & 

Lundman. 

Deltagarna fick granska och godkänna 

de initiala koderna. 

Etiskt godkänd. 

Hög arbetsbelastning, 

skyddsutrustning som 

påverkar arbetsmiljön 

negativt. Rädsla över 

att smitta och bli 

smittad med COVID-

19. Behov av psykiskt 

stöd. Brist på 

skyddsutrustning i 

början av pandemin. 

Känt stöd från 

samhälle/familj. Känt 

sig stolta över sin 

profession. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citaten antyder djupa intervjuer, 

deltagarna godkände de initiala koderna 

för att säkerställa att det speglar deras 

upplevelser, etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: + Urval, datainsamling 

och analys väl beskrivet. 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Förförståelse och relation mellan 

forskare/deltagare redovisas ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext. 

- Hög abstraktionsnivå. 

Bekker Mortensen, C. et al. 

 

Healthcare professionals’ 

experiences during the initial 

stage of the COVID-19 pandemic 

in the intensive care unit: A 

qualitative study 

 

Danmark, 2022 

Att utforska 

sjukvårdsperson

als erfarenheter 

av att delta i 

IVA-

beredskapen och 

vårda patienter 

med COVID-19 

under det 

initiala skedet 

av pandemin. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: ssk och läkare som 

deltog i IVA-beredskapen 

under COVID-19. 

Deltagare: n=20 (18 kvinnor, 

15 ssk, 7 icke-specialiserade). 

Kontext: 2 IVA på ett 

universitetssjukhus i 

Danmark. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Tillvägagångssätt för att finna 

deltagare ej beskrivet. 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Information om intervjufrågor finns. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Intervjulängd 4–16 min. 

Förförståelse presenteras ej. 

Alla forskare deltog i analysen. 

Manifest innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Överväldigande arbete. 

Jobbigt med 

restriktioner då 

närstående ej fick 

närvara. Jobbigt att 

tillbringa kort tid hos 

patienter för att 

minimera smitta. 

Osäkerhet gällande 

okänt virus. 

Yrkesstolthet. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, etiskt godkänd. 

- Citaten antyder inte djupa intervjuer. 

Verifierbarhet: + Väl beskriven metod. 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Förförståelse och relation 

forskare/deltagare presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext. 

- Hög abstraktionsnivå. 

*Endast resultat relevant för studiens syfte presenteras. 
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Cadge, W. et al. 

 

Intensive care unit nurses living 

through COVID-19: A qualitative 

study 

 

USA, 2021 

Att förstå hur 

sjuksköterskor 

upplever att 

vårda patienter 

inlagda på 

sjukhus med 

COVID-19 på 

intensivvårdsav

delningar. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl. redovisas ej. 

Deltagare: n=16 (8 icke-

specialiserade ssk som 

förflyttats från andra 

avdelningar, medelålder 34,3, 

14 kvinnor och 2 ej angivet). 

Kontext: 

intensivvårdsavdelningar på 

ett sjukhus i Boston. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Potentiella deltagare kontaktades via 

mail genom omvårdnadschefer. 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Information om intervjufrågor finns. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Intervjulängd 35–60 min. 

Förförståelse presenteras ej. 

Två forskare deltog i den inledande 

analysen och hela forskarteamet 

diskuterade därefter kodningen. 

Analysmetod namnges ej. Koder togs 

fram deduktivt baserat på 

intervjufrågorna och nya koder lades 

till utifrån intervjuerna enligt induktiv 

ansats. Koderna integrerades och 

samband identifierades. 

Etiskt godkänd. 

Avsaknad av 

definierade roller i 

början. Minskad 

trygghet jämfört med 

ordinarie 

jobbavdelning. Kände 

stöttning från 

sjuksköterskeledarskap

et. Bristande förståelse 

hos familj och media. 

Jobbigt att jobba med 

nya kollegor varje dag. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citaten antyder djupa intervjuer, 

etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: + Metoden väl 

beskriven. 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Förförståelse och relation mellan 

forskare/deltagare presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskrivet kontext, låg 

abstraktionsnivå. 

Demir, G., & Şahin, S. 

 

Experiences of nurses providing 

care to patients with COVID-19 

in intensive care units: A 

qualitative study 

 

Turkiet, 2022 

Att utvärdera 

upplevelserna 

hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

diagnosticerad 

coronavirus 

sjukdom 2019 

(COVID-19) i 

Turkiet. 

Snöbollsurval. 

Inkl: ssk som vårdat patienter 

diagnosticerade med COVID-

19. 

Deltagare: n=12 (alla icke-

specialiserade, 

arbetslivserfarenhet 0–17 år, 

erfarenhet inom intensivvård 

10 dagar – 2 månader). 

Kontext: 

Intensivvårdsavdelningar i 

Turkiet. 

Semistrukturerad intervju. 

Tillvägagångssätt för att finna 

deltagare ej beskrivet. 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Semistrukturerade intervjufrågor 

presenteras (3 st). 

Ingen pilotintervju. 

Alla deltagare intervjuades 3 gånger. 

Genomsnittlig intervjulängd 30–35 

min. 

Transkriptionerna skickades till 

deltagarna för godkännande, ytterligare 

kommentarer och/eller korrektioner. 

Ingen förförståelse beskriven. 

Båda forskarna deltog i analysen. 

Analys enligt Colaizzis 7-stegsmetod. 

Etiskt godkänd. 

Utmattning relaterat till 

hög arbetsbelastning. 

Stress relaterat till att 

inte vårdat 

infektionspatienter 

tidigare. Ångest 

relaterat till patienters 

lidande då det ej finns 

lämpliga behandlingar. 

Känsla av oduglighet 

relaterat till okunskap. 

Sociala svårigheter 

relaterat till rädslan att 

smitta andra. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citaten antyder djupa intervjuer, 

deltagarna säkerställde att 

transkriptionerna speglade deras 

upplevelser, etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: + Analys väl beskriven, 

intervjufrågor presenteras. 

- Tillvägagångssätt för att finna deltagare 

ej beskrivet, ej beskrivet varför 

deltagarna intervjuades 3 gånger och vad 

varje tillfälle innebar. 

Pålitlighet: + Båda forskarna deltog i 

analysen. 

- Ingen förförståelse beskriven, 

relationen mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext. 
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Leng, M. et al. 

 

Mental distress and influencing 

factors in nurses caring for 

patients with COVID-19. 

 

Kina, 2021 

Att kvantifiera 

svårighetsgrade

n av 

sjuksköterskors 

symtom på 

posttraumatiskt 

stressyndrom 

(PTSD) samt 

stress och 

utforska de 

influerande 

faktorerna på 

deras psykiska 

hälsa när de 

vårdar patienter 

med COVID-

19. 

Mixad metod (endast 

kvalitativt resultat användes). 

Bekvämlighetsurval. 

Inkl: ssk med minst 1 års 

arbetserfarenhet, som vårdat 

patienter med COVID-19 på 

IVA i minst en månad samt 

villighet att delta. 

Deltagare: 108 tillfrågade, 

n=90. 72,2% kvinnor, alla var 

omplacerade till IVA. 

Kontext: IVA avsedd för 

kritiskt sjuka patienter med 

COVID-19 i Wuhan. 

Enkäter (kvantitativt) samt två 

öppna frågor (kvalitativt). 

Länk till enkäterna skickades ut till 

sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna via deras WeChat 

konto (kan likställas med email). 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Öppna frågor presenteras. 

Förförståelse presenteras ej. 

Vem som deltog i analysen framgår ej. 

De öppna frågorna analyserades med 

tematisk analys. 

Etiskt godkänd. 

Kände sig isolerade 

relaterat till arbeta i 

sluten miljö. Långvarig 

PPE-användning ledde 

till fysiskt obehag och 

hudskador. Svår 

insomni/dålig 

sömnkvalitet relaterat 

till långa arbetsdagar/ 

frekventa skiftbyten. 

Oro gällande familjens 

och sin egen säkerhet. 

Tacksamhet över stöd 

från sjukhus, ledare och 

kollegor. Ära att kunna 

göra skillnad under 

pandemin. 

Citat presenteras ej. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, etiskt godkänd. 

- Inga citat. 

Verifierbarhet: + Väl beskriven metod. 

Pålitlighet: + Relevanta statistiska 

metoder och beräkningar. 

- Framgår ej vem som deltog i analysen, 

förförståelse presenteras ej, relation 

mellan forskare/deltagare presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext. 

- Medelhög abstraktionsnivå. 

Montgomery, C. M. et al. 

 

Critical care work during 

COVID-19: a qualitative study of 

staff experiences in the UK 

 

Storbritannien, 2021 

Att förstå 

nationella hälso- 

och 

sjukvårdsperson

alens (NHS) 

upplevelser av 

att arbeta inom 

intensivvård 

under första 

vågen av 

COVID-19 

pandemin i 

Storbritannien. 

Snöbollsurval. 

Inkl: hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

arbetade på IVA under första 

vågen av COVID-19 

pandemin. 

Deltagare: n=40 (31 kvinnor, 

21 sjuksköterskor varav 13 

omplacerade till IVA, 9 

läkare, 1 IVA-läkare, 2 

administrativa assistenter & 7 

paramedicinsk personal) 

Kontext: IVA i Storbritannien. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer.  

Rekrytering via affischer, mail och 

muntlig annonsering. 

Relation mellan deltagare & forskare 

presenteras ej. 

Övergripande information om 

intervjufrågorna finns. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Intervjulängd 30–80 min. 

Förförståelse redovisas ej. 

Analys genomförd av alla författare. 

”Snabb analysmetod” enligt Hamilton, 

utvecklat av Taylor et al. 

Etiskt godkänd. 

 

 

 

 

Ständigt förändrad 

arbetssituation, 

omställning vilket var 

utmanande. Ångest att 

jobba på IVA. Flera 

upplevt dödsfall av 

kollegor vilket 

drabbade dem hårt. 

Stark pliktkänsla och 

delat professionellt 

åtagande. Ökat ansvar 

relaterat till fler 

patienter per 

sjuksköterska. 

Skyddsutrustning 

störde professionella 

interaktioner. 

Citat presenteras. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citaten antyder djupa intervjuer, 

etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: + Väl beskriven metod 

- Intervjufrågor presenteras ej (kan fås 

vid kontakt med korresponderande 

författare) 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Ingen förförståelse beskriven, relation 

forskare/deltagare presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext. 

- Hög abstraktionsnivå. 
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Muz, G., & Erdoğan Yüce, G. 

 

Experiences of nurses caring for 

patients with COVID-19 in 

Turkey: A phenomenological 

enquiry 

 

Turkiet, 2021 

Att uppenbara 

de fysiska, 

psykiska, 

sociala och 

professionella 

upplevelserna 

hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

COVID-19 på 

pandemiavdelni

ngar och 

intensivvårdsav

delningar i 

Turkiet. 

Snöbollsurval. 

Inkl: (a) att arbeta på en 

pandemisk 

intensivvårdsavdelning eller 

pandemiavdelning, (b) ha 

vårdat eller att vårda en 

patient med COVID-19, (c) 

frivilligt deltagande i studien. 

Deltagare: n=19 (17 kvinnor, 

17 icke-specialiserade, 

arbetserfarenhet 3 månader – 

18 år). 

Kontext: Pandemiavdelningar 

och pandemiska 

intensivvårdsavdelningar i 

Turkiet. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Tillvägagångssätt för att rekrytera 

deltagare presenteras ej. 

De primära deltagarna valdes från 

sjukhus där forskarna bedriver sina 

professionella relationer. 

Information om intervjufrågor finns. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Genomsnittlig intervjulängd 25–30 

min. 

Förförståelse presenteras ej. 

Båda forskarna deltog i analysen. 

Analys enligt Colaizzis sjustegsmetod. 

Deltagarna fick granska och godkänna 

transkriptionerna samt kategorier. 

Etiskt godkänd. 

Rädsla att arbeta med 

okänt virus och smitta 

familj/vänner. Kände 

sig otillräckliga att ge 

vård relaterat till PPE, 

osäkerhet, mindre tid 

hos patienter, rädsla för 

smitta. Etiska 

dilemman och 

besvikelse att inte 

kunna hjälpa patienter 

tillräckligt. 

Professionell 

tillfredsställelse ökade 

under pandemin. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citaten antyder djupa intervjuer, 

godkännande av transkriptioner samt 

kategorier tyder på att resultatet speglar 

upplevelserna, etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: + Urval, datainsamling 

och analys väl beskrivet. 

- Tillvägagångssätt för att finna deltagare 

ej beskrivet. 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Förförståelse presenteras ej, de flesta 

deltagare är från sjukhus där forskarna 

också arbetar. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskrivet kontext. 

- Medelhög abstraktionsnivå. 

Robinson, K. R. et al. 

 

The lived experience of frontline 

nurses: COVID-19 in rural 

America. 

 

USA, 2022 

Att beskriva den 

levda 

upplevelsen hos 

legitimerade 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

COVID-19 

under pandemin 

i USA:s 

landsbygd. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: legitimerad 

sjuksköterska som vill delta i 

studien, minst 6 månaders 

anställning på sjukhuset, 

vårdat minst 3 patienter med 

COVID-19 på 

intensivvårdsavdelning eller 

COVID-19-specifika 

avdelningar.  

Deltagare: n=19 (14 kvinnor, 

ålder 23–49, median 26, 9 

förflyttade från andra 

avdelningar). 

Kontext: 3 sjukhus i övre 

mellanvästern i USA. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare rekryterades via mail. 

Relation mellan forskare/deltagare 

presenteras ej. 

Information om intervjufrågor finns. 

Pilotintervju ej genomförd. 

Intervjulängd 10–69 minuter. 

Ingen förförståelse redovisas. 

3 erfarna doktorandförberedda 

sjuksköterskor analyserade 

intervjuerna. 

Transcendental fenomenologisk analys 

av Giorgis (2009), Creswell & Poth 

(2018) och Moustakas (1994). 

Etiskt godkänd. 

Osäkerhet kombinerat 

med fysisk och psykisk 

utmattning. 

Överväldigande 

gällande bristande 

behandlingsmetoder, 

vårdresultaten och 

antalet dödsfall. 

Snabba ändringar i 

rutiner och materiel → 

känsla av ovisshet. Fick 

utöva andra 

professioners 

arbetsuppgifter. 

Frustration över annat 

arbetssätt än vanligt. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: + Resultatet svarar på 

syftet, citat tyder på djupa intervjuer, 

etiskt godkänd. 

- Ingen pilotintervju genomförd. 

Verifierbarhet: + Väl beskriven metod, 

frågor redovisas. 

Pålitlighet: + Flera deltog i analysen. 

- Förförståelse och relation 

forskare/deltagare presenteras ej. 

Överförbarhet: + Representativt urval, 

väl beskriven kontext, demografi över 

deltagare. 

- Medelhög abstraktionsnivå. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvantitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

González-Gil, M. T. et 

al. 

 

Nurses’ perceptions 

and demands regarding 

COVID-19 care 

delivery in critical care 

units and hospital 

emergency services 

 

Spanien, 2021 

Att identifiera behov 

relaterade till säkerhet, 

organisation, 

beslutsfattande, 

kommunikation och 

psyko-socioemotionella 

behov uppfattade av 

intensivvårds- och 

akutsjuksköterskor i 

regionen Madrid, 

Spanien, under den akuta 

fasen av den epidemiska 

krisen. 

Tvärsnittsstudie. 

Icke-slumpmässigt urval. 

Inkl: ssk som vårdar patienter med COVID-19 

och misstänkt COVID-19 på 

intensivvårdsavdelningar och 

akutmottagningar & -avdelningar. 

Exkl: omvårdnadspersonal som gav vård på 

mediumvistelse, högspecialiserade eller 

hjälpsjukhus samt slutenvårdsavdelningar. 

Deltagare: 622 svarade, n=557 (87,4% 

kvinnor, 24,8% specialutbildade, 56% 

arbetade på IVA). 

Kontext: IVA och akutmottagningar/-

avdelningar i Madridregionen. 

Datainsamling: frågeformulär med slutna 

frågor (online) utvecklat av forskningsteamet 

(ej namngivet). 

Deltagarna kontaktades 

genom mail och mass-

sms. 

Information om tester 

gällande innehåll/ 

mätnoggrannhet eller 

gränsvärden 

presenteras ej. 

Ingen hypotes 

presenteras. 

Signifikansnivå 5%, 

ingen powerberäkning. 

Deskriptiv & analytisk 

statistik. 

Etiskt godkänd. 

- Säkerhet: 37,5 % tänkte alltid 

på risken att bli smittad med 

COVID-19. 62,8% var rädda att 

smitta familjemedlemmar. 

- Personalbrist: 28,2% ansåg att 

det fanns för lite 

omvårdnadspersonal för att 

utföra arbetet. 31,1 % ansåg att 

det fanns för lite assisterande 

personal. 

- Psyko-socioemotionella 

behov: 53,5 % ansåg att det var 

omöjligt att uppnå familjernas 

psyko-emotionella behov när de 

ej fick närvara. 

Intern validitet: + Resultatet 

svarar på syftet, etiskt godkänd. 

- Litet internt bortfall på flertalet 

frågor som ändå räknas med i 

resultatet. 

Reliabilitet: - Inga tester av 

frågeformulär redovisas. 

Objektivitet: + Adekvat statistisk 

metod. 

- Ingen powerberäkning 

genomförd. 

Extern validitet: + 

Representativt urval för 

populationen. 

*Endast resultat relevant för studiens syfte presenteras. 


