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Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling och det är viktigt att ta till 
vara kunskap från den pågående pandemin och dess effekter på arbetslivet, organisationer 
och medarbetare för att kunna nyttja detta vid organisationsförändringar och framtida 
scenarier. Det finns ett kunskapsgap angående vad som medverkar till personalens 
välbefinnande i extrema arbetssituationer som exempelvis under en pandemi när allt ställs 
på sin spets. Som utgångspunkt för studien användes swAge-modellen. 

Syftet var att identifiera och analysera nivån på kunskap gällande sjuksköterskors 
arbetssituation, hälsa och personcentrerat arbete under Covid-19 pandemin genom en 
systematisk review. 

Vi fann att sjuksköterskorna upplevde framför allt psykosociala problem i hög grad (t.ex. 
utmattning, ångest, depression och utbrändhet) samt att den fysiska arbetsmiljön var 
utmanande. Den psykiska arbetsmiljön var viktig. Sjuksköterskor utsattes för svåra etiska 
utmaningar och hög stress såsom att se patienter försämras/dö, uppleva att de tvingades 
utföra aggressiva/onödiga behandlingar. Brist på kontroll var något som många upplevde. 
Många sjuksköterskor uttryckte en önskan om att lämna sjukvården. Längre arbetstider 
med högre belastning och med brist på personal ledde till brist på återhämtning. Brist på 
resurser och material, mycket fick återanvändas. Press på att hålla nere utgifter. Stor oro 
att sprida smittan till familjen. Restriktionerna gjorde det svårt att etablera en bra kontakt 
med patienter och deras familjer. Sjuksköterskor tvingades vårda patienter som de 
upplevde att de inte hade nog med reell kompetens för. 
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