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Abstrakt 

Introduktion: Sverige har en nollvision gällande vårdskador i hälso- och sjukvården, trots 
detta inträffar ca 100 000 vårdskador per år som resulterar i cirka 3000 dödsfall. Syfte: Syftet 
var att belysa faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan leda till hög arbetsbelastning, 
samt hur en hög arbetsbelastning på sikt kan äventyra patientsäkerheten. Metod: En 
litteraturstudie med resultat från 18 kvantitativa och 3 kvalitativa artiklar med med hög 
vetenskaplig kvalitet. Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsycINFO. Resultat: Resultatet visar att en hög arbetsbelastning påverkas av flera faktorer 
som ingår i rubrikerna bemanning, omvårdnadens krav och mental arbetsbelastning. Faktorer 
som underbemanning, icke sjuksköterskekrävande arbetsuppgifter, bristande kunskap och 
erfarenhet samt avbrott i arbetet påverkade patientsäkerheten negativt. En hög 
arbetsbelastning medförde även övertidsarbete, ökad trötthet samt bristande 
avvikelsehantering som i sin tur hotade patientsäkerheten. Diskussion: En ond cirkel skapas 
då en hög arbetsbelastning utgör ett hot mot patientsäkerheten samtidigt som en bristfällig 
avvikelsehantering pågår. Ledningen och den enskilda sjuksköterskan har ett gemensamt 
ansvar för att bryta mönstret och upprätta en god patientsäkerhet. För att det skall kunna 
genomföras krävs en medvetenhet om hur realiteten ser ut. Slutsats: Vidare forskning inom 
Svensk hälso-och sjukvård behövs för att tydligare kartlägga arbetsbelastningens påverkan på 
patientsäkerheten. 
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INTRODUKTION 

Sverige har en nollvision inom hälso- och sjukvården, trots det inträffar ca 100 000 

vårdskador per år som resulterar i cirka 3000 dödsfall. Vårdskador är kostsamma för 

samhället då det leder till cirka 630 000 extra vårddygn, det är i genomsnitt sex extra 

vårddygn per vårdskadad patient (Socialstyrelsen, 2012). Enligt Sveriges kommuner och 

landsting ([SKL], 2012a) har det sedan 2008 pågått ett aktivt arbete för ökad patientsäkerhet, 

det har resulterat i att antalet vårdskador i Sverige har minskat. Enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Vårdskada innebär 

kroppslig- eller psykiskt skada, lidande, sjukdom eller dödsfall som uppkommit vid kontakt 

med hälso- och sjukvården och som kunde förhindrats om adekvata åtgärder vidtagits. 

Socialstyrelsen (2008) visade att de vanligast förekommande vårdskadorna var organskada, 

infektion, psykiskt lidande, blödning och smärta. Orsaker till vårdskadorna var brister inom 

vårdhygien, läkemedelshantering och diagnostik.  

Bristande patientsäkerhet är också ett internationellt uppmärksammat samhällsproblem 

(Blegen & Carlton, 2006). Under 1990-talet genomförde ett flertal länder studier på 

vårdrelaterade skador och resultaten har väckt en stor debatt runt om i världen. Det i sin tur 

har medfört ett flertal nationella initiativ att förbättra patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 

2008). Europakommissionen (2008) menade att det fanns ett behov att utveckla nationella 

rekommendationer och riktlinjer för att öka patientsäkerheten i EU-länderna. 

Enligt SKL (2012b) har svenska staten och SKL upparbetat en överenskommelse i avseende 

att utveckla patientsäkerheten i landstingen. Målet med överenskommelsen är ett arbete för att 

minska antalet vårdskador och därmed frigöra fler resurser, öka vårdkvaliteten samt öka 

tillgängligheten på vård. Ekonomiskt bidrag från staten skall hjälpa verksamheterna, år 2012 

var överenskommelsen att 525 000 000 kronor skulle gå till patientsäkerhetsarbetet och 

nollvisionen inom hälso- och sjukvård i Sverige. 

I hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 1982:763) står det att vården skall uppfylla kraven 

för god vård. Det innebär att vården skall ha god kvalitet och hygienisk standard, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt, kontakter mellan personal och patient skall främjas samt att 

behovet av säkerhet och kontinuitet tillgodoses. Det ska finnas anpassade lokaler, den 

personal och utrustning som krävs för att en god vård skall kunna bedrivas. 
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Florence Nightingale skapade en teori om miljön där hon beskrev hur den påverkade 

patienternas hälsa. En bra miljö var grundläggande för patienters tillfrisknande, det är en teori 

som än idag praktiseras världen över (Selanders, 2010). Florence var en av de första att skapa 

en lag om hälsoskydd år 1862, redan då startade arbetet för en säkrare vård 

(Nationalencyklopedin [NE], 2012a). 

Arbetsmiljö definieras som ett förhållande på en arbetsplats (NE, 2012b). Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsmiljön vara anpassad efter det arbete som utförs 

på arbetsplatsen. Den ska också vara anpassad efter personalens psykiska och fysiska 

förutsättningar. Arbetet samt utrustning ska vara utformad så att personalen inte utsätts för 

fysisk och psykisk belastning som kan leda till ohälsa eller skada enligt. 

Studier har visat att en god arbetsmiljö är en viktig del för att sjuksköterskor ska kunna 

leverera en hög kvalitet på vården (Rochefort & Clarke, 2010; Taylor, Dominici, Agnew, 

Gerwin, Morlock & Miller, 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget ansvar att förutse 

risker gällande arbetsmiljö och sträva efter en god patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2005). Det 

är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att rapportera risker som kan eller skulle kunna 

leda till skada hos patienten (patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). En säker arbetsmiljö med 

riskmedvetande bygger på ett samarbete mellan ledningen och vårdteamen, detta är en 

förutsättning för att uppnå en hög patientsäkerhet, en god arbetsmiljö samt utveckla 

organisationen (Currie & Watterson, 2007; SKL, 2012a). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska vårdgivare planera, leda och kontrollera verksamheten så att vården håller en 

god kvalitet. 

En nationell tillsynsrapport av Arbetsmiljöverket (2012) visade att nio av tio sjukhus hade 

brister på grund av överbeläggningar som påverkade sjukvårdspersonalens arbetssituation 

negativt. Överbeläggningar har visat sig medföra en fysisk och psykisk hög arbetsbelastning, 

känsla av otillräcklighet, många sjuka och vårdkrävande patienter. Socialstyrelsen (2011a) 

och Arbetsmiljöverket (2012) menar att Sverige har få vårdplatser per invånare och att 

överbeläggningar är ett vanligt patientsäkerhets- och arbetsmiljöproblem. Socialstyrelsen 

(2011b) beskriver att överbeläggning är när en patient vårdas på en vårdplats som inte 

uppfyller kraven på godkänd vårdplats. Med vårdplats innebär fysisk utformning, utrustning 

och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Socialstyrelsen (2011a) och 

Arbetsmiljöverket (2012)visar att trots den återkommande förekomsten av överbeläggningar 

så förändras inte bemanningen. Socialstyrelsen (2011a) visade vidare att bemanningen sänks 
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på kvällar och helger trots att överbeläggningar föreligger. Currie och Watterson (2007) 

menar att en nationell rekommendation om bemanning kan vara fördelaktig och att ständiga 

prioriteringar i arbetet på grund av hög arbetsbelastning kan påverka sjuksköterskorna och 

patientsäkerheten negativt. Enligt NE (2012c) kan arbetsbelastning beskrivas som den mängd 

arbete som skall utföras av en viss person eller anordning.  

 

En undersökning genomförd på samtliga av vårdförbundets 21 lokalavdelningar visar en 

omfattande brist på sjuksköterskor under sommaren 2012. Bristen på sommarvikarier 

medförde att arbetsgivarna löste problemet med överbeläggningar, ökad övertid och bonus för 

inställd eller flyttad semester. Tre fjärdedelar av avdelningarna ansåg att patientsäkerheten 

hade hotats på grund av bemanningssituationen (Östberg, 2012). 

Problemformulering 
Patientsäkerhet är och har länge varit ett stort problem inom hälso- och sjukvården.  Det är 

först de senaste åren som myndigheter och media fått upp ögonen för patientsäkerheten som 

har blivit ett uppmärksammat ämne. Trots ökad uppmärksamhet från samhället finns 

fortfarande stora brister. Personalen har en hög arbetsbelastning, är underbemannade och det 

råder ständigt tryck på de vårdplatser som finns. Nyutbildade sjuksköterskor kastas in i 

verksamheten utan en adekvat inskolning då personalbristen är stor. Personalen utsätts för hög 

fysisk- och psykisk ansträngning samtidigt ska de ge en säker vård. Trots det måste 

personalen arbeta övertid för att arbetet skall bli utfört. Allt detta medan människor blir äldre, 

sjukare och kräver mer avancerad vård. För att förbättra patientsäkerheten krävs en 

medvetenhet om vilka risker och faktorer som kan hota patientsäkerheten och att alla jobbar 

mot målet, en säkrare hälso- och sjukvård. 

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan leda till hög 

arbetsbelastning, samt hur en hög arbetsbelastning på sikt kan äventyra patientsäkerheten. 

METOD 

Design 
Detta är en litteraturstudie, vilket innebär att aktuell forskning inom det valda 

problemområdet sammanfattas. Det ger en översikt på kunskapsläget och en bild av vilken typ 

av forskning som genomförts i området (Friberg, 2012, s. 133). Litteraturstudien utgår från 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna, PubMed, Cinahl, PsycINFO och Cochrane 

library. Inledningsvis användes de vedertagna sökorden patient safety, workload, nurses, 

registered nurses samt patient outcomes som inte var ett vedertaget sökord. Sökorden 

kombinerades sedan (se tabell 1). Litteratursökningen genomfördes i rutan för fritext i de 

olika databaserna för att inte gå miste om relevanta artiklar. I databasen Cinahl begränsades 

sökningarna genom användande av [MW] word in subject heading och [MJ] word in major 

subject heading.  

Tabell 1. Tabell över vilka sökord och sökordskombinationer som använts i respektive 

databas 

Databas Sökord 

PubMed (MeSH) Workload AND patient safety 

AND nurses 

  

Cinahl (Headings) Workload [MJ] AND patient 

safety [MJ] AND registered 

nurse 

Workload [MW] AND patient 

safety [MW] AND registered 

nurse 

Workload [MW] 

AND patient 

outcomes [MW] 

AND registered 

nurse 

PsycINFO (Thesaurus) Workload AND Patient 

outcomes AND registered 

nurses 

Workload AND patient safety 

AND nurses 

 

Cochrane library Workload AND patient safety   

Urval och kvalitetsbedömning 
 
Litteraturstudiens inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar som överensstämde 

med syftet och hade etiskt godkännande. Artiklar från hela världen med engelska eller 

svenska som språk inkluderades. Reviewartiklar och dubbelexemplar exkluderades samt 

studier med låg vetenskaplig kvalitet, grad III enligt Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna 

som inte fanns i fulltext och endast gick att beställa valde vi att exkludera om abstraktet inte 

visade på innehåll som tidigare inte påträffats. Artiklar i databaserna granskades i tre faser se 

tabell 2. I fas I lästes titel och abstrakt, om artikeln överensstämde med litteraturstudiens syfte 

granskades artikeln vidare. I fas II kontrollerades att artiklarna var vetenskapliga 

originalartiklar. Artiklarna lästes i sin helhet för att se om innehållet överensstämde med 
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litteraturstudiens syfte och kunde bidra till resultatet. Översikt av litteratursökning och urval 

presenteras i tabell 3. Databassökningar kompletterades med manuella sökningar som 

resulterade i tre artiklar. Vid de manuella sökningarna granskades artikelns bakgrund, 

diskussion och referenslista efter relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte.  

Vid fas III kvalitetsbedömdes artiklarna. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

användes för kvalitetsbedömning, en för kvalitativ metod och en för kvantitativ metod se 

bilaga 1. Mallarna innehöll värdering på artikeldelarna, abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsatser med sammanlagt 20 punkter med poänggradering noll till 

tre. Bedömningsmallen graderades i tre kvalitetsnivåer med grad I som hade den högsta 

kvalitetsnivån (se tabell 4). 

Då delar av den kvantitativa mallen var svår att tillämpa till litteraturstudiens ämne uteslöts 

två av bedömningspunkterna. Första punkten som uteslöts var ”patienter med lungcancer 

diagnos” som beskrev hur stor andel av deltagarna som led av samma diagnos. Vi ansåg att 

det inte var överförbart till denna litteraturstudie. Andra punkten som uteslöts var 

”confounders” då majoriteten av artiklarna använde beskrivande statistik. Artiklar av god 

vetenskaplig kvalitet inkluderades i litteraturstudiens resultat (se bilaga 2). 

 

Tabell 2. Granskningsfaser  

Gransknings 

faser: 

 

Fas I Läsning av titel och abstrakt 

Fas II Artiklarna lästes i sin helhet, kontroll av 

vetenskaplighet, manuella sökningar samt 

etiska överväganden. 

Fas III Kvalitetsbedömning, artiklarna lästes igen 
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Tabell. 3, Översikt av litteratursökning och urval 

Databas/ 

datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade artiklar 

     Fas I             Fas IIà                                         Fas III 

Använda 
artiklar i 
resultatet 

PsycINFO 

6/9-2012 

Work load 
AND Patient 
outcomes AND 
registered 
nurses 

Inga 11 *3 **5 ***0 ****0 *****0 ******0 3 

PubMed 

6-7/9-2012 

Patient safety 
AND workload 
AND nurses 

inga 197 *82 **68 ***25 ****2 *****4 ******2 14 

Cinahl 
11/10-2012 

Workload [MJ] 
AND patient 
safety [MJ] 
AND registered 
nurse 

inga 1 *0 **0 ***0 ****0 *****0 ******0 1 

*antal förkastade efter läsning av titel. ** antal förkastade efter läsning av abstrakt. *** antal förkastade efter 
läsning av resultat. ****antal förkastade då de inte finns i fulltext. *****antal förkastade efter dubbelexemplar. 
******antal förkastade efter kvalitetsbedömning. 
 

Tabell 4. Carlsson och Eiman (2003) kvalitetspoäng och gradering 

Kvalitativ metod 
(max 48 poäng) 

 Grad I: 80% >38 

Grad II: 70% >33 

Grad III: 60% >28 

 

Analys 

I litteraturstudien analyserades arton kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. Analysen av 

artiklarna genomfördes i flera steg. Polit och Beck (2008, s.132,137) beskriver att analysen av 

studiernas innehåll framför allt innebär att identifiera huvudteman, mönster samt delar som 

återkommer. Många teman identifieras i studierna men alla kan inte analyseras. Det är 

författarna som väljer ut de delar som är aktuella för litteraturstudien.  

Kvantitativ metod 
(max 43 poäng) 

Grad I: 80% >34 

Grad II: 70% >30 

Grad III: 60% >25 
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Inledningsvis lästes artiklarna grundligt för att skapa en uppfattning om innehållet. Därefter 

analyserades artikelns resultat och relevanta textavsnitt, tabeller och figurer markerades. 

Huvudfynd relevant för litteraturstudiens syfte identifierades och sammanfattades. Artiklarna 

sorterades i en pärm efter huvudfynd och innehåll. Utifrån grupperna skapades en modell (se 

modell 1) som är grunden till litteraturstudiens resultat och visar hur arbetsbelastning kan 

påverka patientsäkerheten. Arbetsbelastningen påverkades av tre faktorer, bemanning, 

omvårdnadens krav och mental arbetsbelastning. I faktorn bemanning ingår underbemanning, 

beläggning samt patienter per sjuksköterska. I faktorn omvårdnadens krav ingår krav på 

sjuksköterskan, mängd och typ av arbete. I faktorn mental arbetsbelastning ingår 

sjuksköterskornas utbildning, erfarenhet, svårighetsgrad på arbetsuppgifterna samt avbrott i 

arbetet. Arbetsbelastningen påverkade i sin tur tre faktorer, övertid och trötthet samt 

avvikelsehantering.  

Faktorerna i modell 1 motsvarar underrubriker litteraturstudiens resultat 

	  

Modell. 1. Den upplevda arbetsbelastningen påverkas av tre faktorer, bemanning, omvårdnadens krav och 
mental arbetsbelastning. Dessa faktorer kan påverka patientsäkerhet. Arbetsbelastning kan i sin tur leda till 
övertid och trötthet samt avvikelsehantering som kan påverka patientsäkerheten.
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Etiska överväganden 

 
Litteratursökningen resulterade endast i engelskspråkiga artiklar. De översattes till svenska 

med hänsyn till att inte förändra artikelns innehåll och bevara det så likt originalet som 

möjligt. För att citaten inte på något sätt skulle avvika från originalet visas de på engelska. 

Litteraturstudiens resultat har presenteras objektivt utan att styras av egna förväntningar och 

åsikter. Polit och Beck (2008, s.132,137) menar att innehåll inte ska utelämnas då de är 

motstridiga.  

Under fas II genomfördes etiska överväganden. Det skulle framgå i metoden att artikeln hade 

godkännande från etisk kommitté eller informerat samtycke från deltagarna. Saknades detta 

granskades det att tidskriften hade etiska riktlinjer som krav för publicering. 

RESULTAT 
	  

Resultatet presenteras utifrån modell 1och innehåller arton kvantitativa och tre kvalitativa 

artiklar. Citat används för att öka förståelsen för hur analysen skett samt för att få deltagarnas 

röst hörd. 

Bemanning 
 
Bemanningens storlek är en faktor som påverkar arbetsbelastningen (Holden et al., 2009). Ett 

huvudproblem för patientsäkerhetsarbetet ansågs vara underbemanning (Jirapaet, Jirapaet & 

Sopajaree, 2006; Ramanujan, Abrahamson & Anderson, 2008). Det medförde en hög 

arbetsbelastning (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002; Jirapaet et al., 2006; 

Nicklin & McVeety, 2002; Ramanujan et al., 2008; Tang, Sheu, Yu,Wei & Chen, 2005) och 

högre press på sjuksköterskorna (Jirapaet et al., 2006; Nicklin & McVeety, 2002). 

It would be safer for the patient if the nurse had a lighter load (Ramanujam et al., 2008, p. 

148). 

Hög arbetsbelastning och underbemanning resulterade i en stressad arbetsmiljö (Jirapaet et 

al., 2006;Nicklin & McVeety, 2002) och sjuksköterskorna fick prioritera de viktigaste 

arbetsuppgifterna (Jirapaet et al., 2006). Sjuksköterskorna kände oro (Hinno, Partanen & 

Vehviläinen-Julkunen, 2011) och frustation (Jirapaet et al., 2006) över att inte hinna utföra 
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alla sjuksköterskeuppgifter (Hinno et al., 2011; Jirapaet et al., 2006) eller att göra uppgifterna 

ordentligt (Jirapaet et al., 2006) vilket kunde leda till att patienterna blev lidande (Hinno et 

al., 2011). 

Only two staff nurses were on that crowed shift. There was much q1-q2 monitoring… it took 

an hour to complete nursing care on one baby causing a delay in the next case. I had to skip 

changing a baby´s position for that shift… Her head developed pressure sores (Jirapaet et al., 

2006, p.751). 

I Aiken et al. (2001) beskrev 30-40 % av sjuksköterskorna att bemanningen var adekvat för 

att för få arbetsuppgifterna utförda och upprätthålla patientsäkerheten.  

Enligt Aiken et al. (2001) upplevde majoriteten av sjuksköterskorna i USA och Canada att de 

fått ansvar för fler patienter än tidigare. Hinno et al. (2011)  visade att bemanningen och antal 

patienter per sjuksköterska påverkade tiden med patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att de 

inte hann hjälpa patienterna med aktiviteter i det dagliga livet (ADL), hudvård, munvård samt 

att uppföra individuella omvårdnadsplaner. Sjuksköterskorna i Nicklin och McVeety (2002) 

studie menade att vårdmiljön de arbetade i var en risk för patienternas säkerhet. 

Sjuksköterskebemanning påverkade också patienternas behandlingsresultat (Hinno et al., 

2011; Van den Heede, Clarke, Sermeus, Vleugels & Aiken, 2007) och komplikationerna de 

drabbades av (Aiken et al., 2002; Stone et al., 2007). En sjuksköterskebemanning som 

resulterade i färre patienter per sjuksköterska visade sig minska förekomsten av 

komplikationer (Al-Kandari & Thomas, 2008; Hinno et al., 2011; Stone et al., 2007) så som 

infektioner (Hinno et al., 2011; Stone et al., 2007), pneumoni orsakat av respiratorer (Stone et 

al., 2007), fallskador (Al-Kandari & Thomas, 2008; Hinno et al., 2011), och trycksår (Al-

Kandari & Thomas, 2008; Stone et al., 2007).  Al-Kandari och Thomas (2008) visade också 

att en högre beläggning medförde ökad avvikelserapportering gällande urinvägsinfektion 

samt fler klagomål från patienter och anhöriga. 

Den höga arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskorna som fick sämre förutsättningar att 

se tecken på förändringar hos patienterna (Aiken et al., 2002; Jirapaet et al., 2006). 

Kombinationen mellan underbemanning och hög arbetsbelastning antogs vara en av 

huvudorsakerna till att medicinska fel uppstod (Tang et al., 2005). Som följd av 

komplikationer ökade risken för mortalitet (Aiken et al., 2002; Jirapaet et al., 2006). 
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Ett samband visades också mellan sjuksköterskebemanning och mortalitet (Aiken et al., 

2002; Jirapaet et al., 2006; Stone et al., 2007). Risken för mortalitet hos patienter ökade med 

7 % per ökad patient per sjuksköterska, till exempel om patientantalet ökade från fyra till sex 

patienter per sjuksköterska så ökade risken för mortalitet med 14 % (Aiken et al., 2002). 

Däremot kunde inte Halm et al. (2005) visa på något samband mellan 

sjuksköterskebemanning och mortalitet till följd av komplikationer eller mortalitet hos 

patienterna.  

Omvårdnadens krav 
	  

En faktor som påverkar den upplevda arbetsbelastningen är specifika och generella krav som 

ställs på sjuksköterskan. Det inkluderar mängd och typ av arbetsuppgifter som förväntas 

utföras på en dag (Holden et al., 2009). Populationen blir äldre och fler behöver vård, 

samtidigt blir vården mer avancerad med teknisk utrustning. Dessutom har patienter och 

anhöriga högre förväntningar på att få stöd och hjälp av vården. Användning av datorer och 

teknologi tar tid från patientkontakten, samtidigt som sjuksköterskorna ansåg att utbildningen 

för teknologin var bristfällig (Nicklin & McVeety, 2002). Ramanujam et al. (2008) beskrev 

att arbetsvolymen samt arbetskraven kunde resultera i en hög arbetsbelastning och påverkade 

sjuksköterskornas uppfattning om patientsäkerhet. 

Nurses are concerned with patient safety and care, but with all the demands placed on us by 

other departments, patients, families, physicians, etc., it becomes harder to accomplish your 

goals as to why you´re even there (Ramanujam et al., 2008, p. 148). 

En plötslig ökning av patienter eller allvarligt sjuka patienter var starkt förknippat med 

avvikelser (Jirapaet et al., 2006). Då patienter var mer vårdkrävande och instabila på 

medicin- och kirurgavdelningar ökade antalet avvikelser i form av tromboflebit, missad eller 

försenad läkemedelsdos (Al-Kandari & Thomas, 2008). Sjuksköterskor har visat sig uppleva 

en ökad arbetsbelastning orsakat av uppgifter som inte är sjuksköterskekrävande till exempel 

som utdelning av matbrickor, städning (Aiken et al., 2001; Al-Kandari & Thomas 2008; 

Sheward, Hunt, Hagen, Macleod & Ball, 2003), administrativt arbete (Sheward et al., 2003) 

och transport av patienter (Al-Kandari & Thomas, 2008). Detta medförde mindre tid hos 

patienterna och att en god omvårdnad i form av munhygien, hudvård och undervisning av 

patienter ofta rapporterades som ogjort (Aiken et al., 2001). Det resulterade även i att 

medicinska fel uppstod (Al-Kandari & Thomas, 2008; Tang et al., 2005), att sjuksköterskor 
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glömde att skicka laboratorieprover samt att risken för fall och tromboflebit ökade (Al-

Kandari & Thomas, 2008). Hälften av sjuksköterskorna i Aiken et al. (2001) upplevde att 

patientsäkerheten hade försämrats. 

Sheward et al. (2003) har funnit motstridiga resultat som visade att sjuksköterskorna 

upplevde att kvaliteten på vården förbättrats eller var kvar på samma nivå som tidigare trots 

ökad arbetsbelastning på grund av icke sjuksköterskekrävande arbetsuppgifter.  

Van den Heede et al. (2007) beskrev att det var viktigt med fördelning av sjuksköterskor i 

personalgruppen. Det visade sig bidra till att patienterna fick den omvårdnadstid som 

krävdes. 

Mental arbetsbelastning 

 

Den upplevda arbetsbelastningen kan påverkas av hur koncentrationskrävande och svår en 

arbetsuppgift upplevs vara. Brist på kunskap och erfarenhet samt förekomst av avbrott då 

koncentration krävs kan upplevas som högre arbetsbelastning, medan resurser för att uppleva 

mindre arbetsbelastning kan vara utbildning och erfarenhet (Holden et al., 2009). 

Sjuksköterskor med högre utbildning hade en högre grad av medvetenhet om patienternas 

säkerhet (Ramanujam et al., 2008). Bristande kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor 

förknippades med lägre patientsäkerhet (Jirapaet et al., 2006; Lawton, Carruthers, Gardner, 

Wright & McEachan, 2012; Tang et al., 2005; Van den Heede et al., 2007).  

The doctor ordered 1:1000 epinephrine. This didn´t sound correct for such a small baby [the 

correct concentration is 1:10,000], but I didn´t question it because I wasn´t 100 % sure. I 

administered it as ordered… (Jirapaet et al., 2006, p.748). 

Lawton et al. (2012) poängterade att oerfarna sjuksköterskor stressade mer än erfarna 

sjuksköterskor för att göra ett bra jobb och bli färdiga med arbetsuppgifterna innan 

arbetspassets slut. Detta ansåg sjuksköterskor vara en orsak till bristande patientsäkerhet. 

…newly qualified staff think everything has to be done and dusted by the time sister comes on 

so they can hand over a straight shift, everything done an organized. They think if they haven´t 

done that, then it´s a reflection on how they cannot manage their time. This often means 

people are rushing to get these jobs done (Lawton et al., 2012, p. 1444). 
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Nicklin och McVeety (2002) menade att erfarna sjuksköterskor ersattes av oerfarna 

sjuksköterskor på grund av personalbrist vilket medförde en högre arbetsbelastning och 

ohållbara situationer. 

Avbrott är vanligt förekommande i sjuksköterskans arbetsmiljö (Elganzouri, Standish, & 

Androwich, 2009; Lawton et al., 2012; McGillies Hall, Pedersen & Farley, 2010; Tang et al., 

2005). Vanliga orsaker var avbrott från annan sjukvårdspersonal, patienter, anhöriga och 

miljön (McGillies Hall et al., 2010; McGillies Hall et al., 2008 ). Mer än 50 % av avbrotten 

var oväntade och uppfattades av sjuksköterskorna som störande, vilket medförde att arbetet 

stannade upp. Runt 25 % av avbrotten uppfattades som distraherande och tog fokus från 

uppgiften som genomfördes (McGillies Hall et al., 2008). 

Usually when you´re interrupted, it´s at a time when you´re just really trying to get your 

work going - sometimes they´re just always calling you (McGillies Hall et al., 2008, p.172). 

Runt 90 % av avbrotten medförde en ökad risk mot patientsäkerheten i form av förseningar 

och bristande koncentration i arbetet som utfördes (McGillies Hall et al., 2010; McGillies 

Hall et al., 2008). Avbrotten medförde förseningar i medicinadministreringen (Elganzouri et 

al., 2009) och utsatte sjuksköterskorna för en risk att begå medicinska fel (Elganzouri et al., 

2009; Lawton et al., 2012). 

…People come an interrupt you all the time when you’re doing the drugs round, it´s just 

dangerous. It´s one of the main [causes of error], being interrupted. (Lawton et al., 2012, p. 

1445). 

Övertid och trötthet 
	  

Hög arbetsbelastning medförde att 40 % av sjuksköterskorna vid passets slut ofta hade tre 

eller fler ofärdiga uppgifter, vilket resulterade i försämrad vårdkvalitet (Sochalski, 2004). 

Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dinges (2004) observerade att 80 % av sjuksköterskorna 

inte gick hem i tid från arbetet. En tredjedel av deltagarna arbetade övertid varje pass vid 

undersökningsperioden. Risken för komplikationer hos patienterna var stor om 

sjuksköterskorna arbetade övertid efter sitt vanliga arbetspass. Översteg arbetspasset 12,5 

timmar blev risken för komplikationer tre gånger så stor. 

 Övertidsarbete medförde ökad risk mot patientsäkerheten så som fel vid 

läkemedelsadministrering (Olds & Clarke, 2010; Rogers et al., 2004), journalföring och 
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utskrivning av patienter (Rogers et al., 2004), ökad risk för fallskador och infektioner (Olds 

& Clarke 2010) samt komplikationer i form av trycksår, blodförgiftning och 

urinvägsinfektioner (Stone et al., 2007).  

Övertidsarbete resulterade i trötthet hos sjuksköterskor (Nicklin & McVeety, 2002; Olds & 

Clarke, 2010) och tröttheten ökade med antalet timmar övertid (Olds & Clarke, 2010). Hög 

arbetsbelastning visade sig vara starkt förknippat med utmattning och emotionell trötthet hos 

sjuksköterskorna (Aiken et al., 2001; Aiken et al., 2002; Sheward et al., 2003). Med trötta 

och utmattade sjuksköterskor på arbetsplatsen ökade risken för komplikationer såsom 

medicinska fel, fallolyckor och mortalitet hos patienterna (Aiken et al., 2001). 

Avvikelsehantering 
 

Avvikelsehantering är en viktig del i förståelsen av varför fel uppkommer samt hur det 

förebyggande arbetet ska genomföras (Lawton et al., 2012). Det visade sig att endast 39 % av 

händelserna som uppstod rapporterades (Jirapaet et al., 2006). Hög arbetsbelastning var en av 

orsakerna till att sjuksköterskorna inte anmälde negativa händelser och tillbud 

(Moumtzoglou, 2010). Tang et al. (2005) visade att sjuksköterskorna tog på sig mycket av 

skulden för de medicinska tillbud som de gjort i arbetet trots att tillbuden bör skyllas på hög 

arbetsbelastning. 

When I am busy I forgot to bring up adverse event/errors (Moumtzoglou, 2010, p.546). 

Att avvikelser inte rapporterades visade sig också bero på begränsad erfarenhet hos 

sjuksköterskorna gällande avvikelsehantering och osäkerhet gällande vad som räknas som 

tillbud. Händelser som inte medförde skada hos patienten eller som sjuksköterskorna inte 

själv ansvarade för var också orsaker till bristfällig avvikelsehantering. Även brist på 

anonymitet, en kultur som anklagar den enskilda individen samt bristande respons från 

ledning var orsaker till att avvikelser inte rapporterades (Lawton et al., 2012). Moumtzoglou 

(2010) beskrev vidare att sjuksköterskor rapporterade få händelser då de även var rädda inför 

följderna, som att hängas ut i pressen eller ställas inför styrelsen för legitimerade 

sjuksköterskor.  

It might get out, and the press might start writing about it (Moumtzoglou, 2010, p.545). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Resultatet innehåller arton kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. Att använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ger bredd till litteraturstudien och kan ses som en styrka.  

Sökningen av artiklar genomfördes i fyra databaser. Tre av databaserna resulterade i artiklar 

som inkluderades i resultatet. Från Cochrane library användes inga artiklar då databasen 

endast innehöll reviewartiklar vilket inte var aktuellt då endast vetenskapliga orginalartiklar 

inkluderades i litteraturstudiens resultat.  

Sökorden som användes i kombination resulterade vid första sökningen i relevanta träffar 

som överensstämde med syftet vilket kan ses som en styrka. Det kan även ses som en svaghet 

då vidare sökning med andra sökordskombinationer inte genomfördes.  

Åldern på artiklarna avgränsades inte eftersom patientsäkerhetsproblematik varit aktuell i 

århundranden, vi ser det som en styrka i arbetet. Genom detta val uteslöt vi inte möjligheten 

att finna resultat som kunde skildra vilka problem som fanns förut samt vilka problem som 

finns idag gällande patientsäkerhet. Artiklarna som användes var från år 2001 och framåt. 

En annan styrka är att artiklarna är från flera olika länder vilket ger litteraturstudien ett 

internationellt perspektiv. Dock hittades ingen svensk artikel, detta ses som en svaghet då 

resultatet kan vara svårt att överföra till svensk hälso- och sjukvård. 

Två av artiklarna i resultatet, Halm et al. (2005) och Sochalski (2004) bidrar med lite innehåll 

till resultatet och förekommer endast en gång. Trots det har vi valt att ha med artiklarna då de 

visade på andra resultat än övriga studier. 

Arton av artiklarna var från databaserna och tre hittades vid manuella sökningar. De faktorer 

vi valde att presentera framkom under analysen av litteraturen, vilket medförde att sökningar 

på de enskilda faktorerna till exempel bemanning inte genomfördes. Det kan ha medfört att 

relevanta artiklar inriktade på de enskilda faktorerna inte finns med i litteraturstudiens 

resultat. Vi valde att avgränsa oss till faktorer som frekvent återkom i artiklarna då 

litteraturstudien annars skulle bli för bred. Denna avgränsning kan ses som en svaghet då det 

finns fler faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som orsakar en hög arbetsbelastning. Det kan 

även ses som en styrka då innehållet blir mer djupgående. 
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Artiklarna bedömdes med ett formulär av Carlsson och Eiman (2003). Bedömningsformuläret 

blev aktuellt eftersom vi ansåg att formuläret var lättarbetat men samtidigt höll god validitet. 

En nackdel med formuläret var att vissa punkter ansågs svåra att tillämpa till litteraturstudien 

och fick revideras. Vi har i efterhand insett att det var ett misstag, bedömningsformuläret 

skulle reviderats på ett konsekvent sätt, frågan ”patienter med lungcancer” skulle i båda 

formulären ändrats till ”sjuksköterskor tillfrågade”. Frågan ”confounders” skulle inte strukits 

då vi har studier med okända variabler som samverkar med beroende- och oberoende 

variabler.  

Endast artiklar med hög vetenskaplighet grad I och grad II enligt Carlsson och Eiman (2003) 

inkluderades i resultatet vilket bidrar till en hög trovärdighet i litteraturstudiens resultat. 

Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudiens huvudresultat visade att en hög arbetsbelastning i form av låg bemanning, 

höga krav, bristande kunskap och erfarenhet, avbrott i arbetet kan påverka patientsäkerheten 

negativt. En hög arbetsbelastning medförde övertid och trötthet samt bristande 

avvikelsehantering vilket hotade patientsäkerheten.  

   

Resultatet visar att en hög arbetsbelastning kan medföra svårigheter att ge en säker vård. 

Detta resultat som styrks även av Weissman et al. (2007) som visade att hög arbetsbelastning 

hos sjuksköterskor och komplikationer hos patienter har ett starkt samband. 
Enligt HSL (SFS 1982:763) har både sjuksköterskan och ledningen ett ansvar att ge en god 

och säker vård. Selanders (2010) tyder på att redan för 150 år sedan hade Florence 

Nightingale målet att personalen vid ett sjukhus inte skall åstadkomma sjuka någon skada. I 

en artikel från Östersundsposten (Jarefors, 2012) beskrivs det att hög patientsäkerhet är ett av 

Jämtlands läns landstings viktigaste mål och att målen för patienternas säkerhet inte uppnåtts. 

Vårdskador hos inneliggande patienter i Jämtland har ökat från 6,9 % år 2011 till 7,5 % år 

2012. För att kunna ge en säker vård anser vi att det krävs en medvetenhet hos ledning och 

den enskilda sjuksköterskan om vilka hot som finns mot patientsäkerheten. Mycket forskning 

har genomförts i ämnet och faktorer som påverkar patientsäkerheten har identifierats. Trots 

det finns det mycket patientsäkerhetsarbete kvar. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskebemanningens storlek påverkade 

arbetsbelastningen. Resultatet tyder på att en lägre sjuksköterskebemanning ökar 
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komplikationer och mortalitet hos patienter. Kane, Shamliyan, Mueller, Duval och Wilt 

(2007) beskrev i sin reviewartikel med 101 inkluderade studier att en högre 

sjuksköterskebemanning var associerat med mindre risk för komplikationer hos patienterna. 

 

Tillsynsrapporten av Arbetsmiljöverket (2012) visade att överbeläggning är ett vanligt 

förekommande patientsäkerhet och arbetsmiljö problem i svensk hälso- och sjukvård. 

Överbeläggningar medför en ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskor och bemanningen höjs 

inte trots att det medför fler sjuka och vårdkrävande patienter. Vi tänker att människor 

kommer till hälso- och sjukvården för att få hjälp med sjukdom eller lidande, men istället får 

många större besvär efter sjukhusvistelsen vilket är oacceptabelt. Ser vi till dagens sjukvård 

där överbeläggning är mer en regel än ett undantag medför detta en underbemanning och 

enligt våra resultat en ökad risk för komplikationer och död hos patienter. Vi tror att en låg 

bemanning är kostnadseffektivt för stunden men resulterar i en riskfylld vård för patienterna. 

Att höja bemanningen skulle bli en dyr investering till en början, men ur ett långsiktigt 

perspektiv kan det ses som en bra investering om antalet vårdskador och extra vårddygn kan 

minskas. Vårdskador kostar samhället mycket pengar. Pengar som skulle kunna användas till 

att anställa personal så arbetsbelastningen minskar och säkrare vård kan ges.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att kraven och arbetsbelastningen ökat 

samt att tiden med patienterna minskat. Attree (2001), Radwin (2000) och Schmidt (2003) 

undersökte patienters mening om vad god och säker omvårdnad innebar för dem. Resultaten 

visade att det var betydelsefullt för patienterna att sjuksköterskan hade tid och fanns lätt 

tillgänglig under vårdtiden. Vi menar att det kan bli en utmaning för sjuksköterskorna att 

under en hög arbetsbelastning försöka tillfredställa patienternas förväntan av god och säker 

omvårdnad då tiden inte räcker till.  

 

Kjellin, Weikert och Sandstedt (2012) visade i en undersökning på ett kärnkraftverk att hög 

mental arbetsbelastning förknippades med upplevelsen av att ha mycket att göra samt mycket 

övertidsarbete. Detta resulterade i stress och ökad risk för at begå misstag. Jobbkrav och låg 

kontroll över arbetssituationen hade en negativ påverkan på den mentala hälsan. Om vi 

jämför det med vårt resultat kan vi anta att förutom hot mot patientsäkerheten kan den höga 

arbetsbelastningen och kraven även hota sjuksköterskornas hälsa. Vi menar att om 

sjuksköterskor har möjlighet att påverka sin arbetssituation kan han/hon på så vis få mer 

kontroll över arbetssituationen. Det kan då medföra positiva effekter med minskad 
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arbetsbelastning och bättre förutsättningar för en god mental hälsa. Kjellin et al. (2012) 

beskrev vidare att produktivitet och prestation kunde kopplas till välbefinnande hos de 

anställda, vilket medförde att de anställdas hälsa och arbetstillfredsställelse var viktig. Vi kan 

jämföra med vårt resultat där det då blir centralt att uppmärksamma trivsel och hälsa på 

vårdavdelningar för att kunna leverera en god vård. Om det är det många sjukskrivningar och 

hög omsättning på personal bör man gå till botten med problemet för att förbättra personalens 

arbetssituation och därmed patientsäkerheten. 
 

I resultatet framkom det att bristande kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor var 

förknippat med avvikelser samtidigt som oerfarna sjuksköterskor hade högre krav på sig 

själv. Karasek och Theorell (1990) visade enligt krav kontroll modellen att arbetsrelaterad 

stress orsakas av en kombination mellan höga arbetskrav och låg kontroll i arbetet. Vidare 

säger modellen att om en individ har hög grad av kontroll i sitt arbete medför detta känslor av 

mindre påfrestning. Kjellin et al. (2012) menade att höga krav som inte kunde hanteras 

utifrån de resurser som fanns kunde medföra stress, omedvetet slarv och arbete på ett osäkert 

sätt. Om vi ser utifrån krav kontroll modellen anser vi att kunskap och erfarenhet kan ses som 

en resurs och medföra upplevelser av lägre arbetsbelastning och mer kontroll i arbetet. 

Oerfarna sjuksköterskor kan därmed lätt hamna i en utsatt position med en högre upplevd 

arbetsbelastning. Om vi jämför det med ovan nämnt så medför det en större risk att begå 

misstag och lägre arbetstillfredsställelse samt ökad risk för mental ohälsa. I många fall kastas 

oerfarna sjuksköterskor ut i verksamheten med kort inskolning och förväntas utföra samma 

arbetsuppgifter som erfarna sjuksköterskor.  

 

I resultatet framkom det att avbrott var vanligt förekommande i sjuksköterskans arbetsmiljö 

och kan vid koncentrationskrävande uppgifter som medicindelning utsätta patienter för 

felmedicinering. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivare planera, leda 

och kontrollera verksamheten så att vården håller en god kvalitet. Vi tänker att det kan vara 

bra att personal är medveten om att det kan upplevas som störande när man blir avbruten i 

arbetet. Vi ser framför oss att mycket lidande kunde sparas om ledningen såg över 

arbetsmiljön och utformade den så att minsta möjliga avbrott förekom. Till exempel kan en 

receptionist fungera som en extra resurs och länk vid frågor och funderingar då 

sjuksköterskan utför koncentrationskrävande arbetsuppgifter som medicindelning. 
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Resultatet visade att hög arbetsbelastning medförde att sjuksköterskor inte hann färdigt sina 

arbetsuppgifter och resulterade i övertidsarbete och trötthet som i sin tur ökade risken för 

avvikelser. En jämförelse kan göras med yrkeschaufförer och händelser i trafiken. Det visade 

sig att yrkeschaufförer som arbetade i många timmar blev trötta, det medförde ökad risk för 

händelser i trafiken (Dalziel & Soamed Job, 1997; Hamed, Jaradat & Easa 1998).  

Trafikverket arbetar också mot en nollvision för att minska antalet döda i trafiken och har 

upprättat en lag som reglerar chaufförernas arbetstid samt övertid. En lag som är hårt reglerad 

och kontrollerad av Trafikverket samt polisen (SFS 2005:395). Arbetstidslagen (SFS 

1982:673) är den lag som reglerar arbetstid och övertidsarbete i hälso- och sjukvården. Vi 

anser att övertidsarbete är ett sätt att ”dölja” underbemanning eller att grundbemanningen inte 

är anpassad till arbetet. Sjuksköterskornas arbete mot nollvision gällande vårdskador 

påverkas negativt av trötthet och övertid. Övertid är inte gynnsamt för ekonomin då 

övertidstillägg måste betalas istället för att anställa mer personal. Hälso- och 

sjukvårdspersonal kan behöva kontroll på övertidsarbetet så att det inte sker på en orimlig 

nivå. Vi tror då att problemen med övertid och trötthet kan minskas och resultera i en säkrare 

vård för patienterna.  

Resultatet visade att få avvikelser rapporterades och att en bidragande orsak till att 

sjuksköterskor inte hann rapportera fel var på grund av en hög arbetsbelastning. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren skyldighet att utreda händelser som 

riskerar att hota patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2009) skriver att avvikelserapportering 

skapar förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Utan avvikelserapportering kan 

inte organisationen och medarbetarna lära sig av sina misstag. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) står det att sjuksköterskan skall följa befintliga 

rutiner för avvikelsehantering. Vi menar att avvikelserapportering kräver en aktiv insats från 

den enskilda sjuksköterskan och tror att det finns ett stort mörkertal med avvikelser som inte 

rapporteras. Vi har själv upplevt bristande rutiner och kunskap i avvikelsehantering ute i 

verksamheten. Detta kan medföra en ond cirkel, den höga arbetsbelastningen medför ökad 

mängd komplikationer och mortalitet hos patienter samtidigt som avvikelser i vården 

bristfälligt rapporteras. Vi anser att ledningen har ett stort ansvar att utforma rutiner för att 

öka avvikelserapporteringen och därmed patientsäkerheten. Kontinuerlig information till 

personal med tydliga och lättåtkomliga riktlinjer om när och hur en avvikelserapport skrivs 

samt vikten av att skriva dem.  



	  

	   	   19	  	   	   	  

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att patientsäkerheten påverkas negativt av en hög 

arbetsbelastning orsakat av faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. Denna studie bidrar med 

information om de enskilda faktorernas påverkan på patientsäkerheten. Litteraturstudien kan 

också bidra med kunskap och information till sjuksköterskor samt organisationen som 

resulterar i en ökad förståelse om vad som påverkar patientsäkerheten negativt i arbetsmiljön. 

Med en ökad förståelse och medvetenhet kan sjuksköterskorna öka patientsäkerheten och 

organisationen kan planera och leda arbetet med hänsyn till faktorerna som påverkar negativt. 

Det är viktigt att forskningen på området går vidare även inom svensk hälso- och sjukvård då 

det varje år dör cirka 3000 i vården. Det behövs en tydlig kartläggning på hur faktorer i 

sjuksköterskans arbetsmiljö hotar patientsäkerheten. Det behöver även ske forskning på 

förbättringsarbete till exempel hur sjuksköterskorna ska hantera och förebygga faktorer i 

deras arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten negativt.  

Patientsäkerhetsproblem har blivit mer uppmärksammat i samhället senaste åren. 

Medvetenhet från samhället om problemet med patientsäkerhet kan leda till att kraven på 

hälso- och sjukvården ökar och samhället måste tillsammans agera för att lösa problemen. 

Det går inte längre att se till kortsiktiga lösningar på patientsäkerhetsproblemen. 

Tackord 

Ett stort tack vill vi ge till vår handledare Monica Eriksson för stöd och vägledning under 

arbetsprocessen. 
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