
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project − first cycle 

 

 

Omvårdnad C – Vetenskapligt Arbete 15 hp 

Nursing Science C 30 credits 

 

Arbetsbelastning och Patientsäkerhet: En litteraturöversikt 

 

Patrik Persson 

Rami Mosa 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Institution för hälsovetenskap 

Examinator: Britt Bäckström, Britt.Backstrom@miun.se  

Handledare: Daisy Raukola, daisy.raukola@miun.se 

Författare: Patrik Persson, pape0703@student.miun.se, Rami Mosa, Ramo1001@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad, C 

Termin 6 



Abstrakt 

Bakgrund: Hög arbetsbelastning hos omvårdnadspersonal är ett problem både i Sverige och 

internationellt. En ökad förståelse av hur arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten krävs 

för att förebygga fler vårdskador inom vården. Syfte: att belysa vilka faktorer som skapar 

arbetsbelastning hos omvårdnadspersonal och dess betydelse för patientsäkerhet. Metod: 

Litteraturöversikt där studier som undersöker arbetsbelastningens påverkan på patientsäkerhet 

granskades. 15 studier valdes ut via Pubmed, Psycinfo och Cinahl, där 11 var kvantitativa, två 

var kvalitativa och två var av mixed design.  Resultat: Faktorer av betydelse för 

arbetsbelastningen som hade ett samband med patientsäkerheten var ’stressrelaterade 

situationer’, ’antal patienter i förhållande till personal’, ’antal arbetspass och längd’ och 

’personals erfarenheter’. Diskussion: Av resultatet framkom det att de olika faktorerna 

påverkar patientsäkerheten på olika sätt. Patientsäkerheten påverkas på ett negativt sätt av 

arbetsbelastningen. Slutsats: Ökad arbetsbelastning påverkar arbetet inom omvårdnaden. Det 

behövs mer resurser, bra organisation och erfarenhet för att förhindra att arbetsbelastning 

påverkar patientsäkerheten. Fler kvalitativa studier måste göras för att få en bättre helhetssyn, 

speciellt sådana som undersöker personals upplevelser och erfarenheter av arbetsbelastning. 

Nyckelord 

Arbetsbelastning; Litteraturöversikt; Omvårdnadspersonal; Patientsäkerhet; Vårdkvalitet. 
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Bakgrund 

Patientsäkerhet är att skydda patienten mot vårdskada (SOSFS, 2005:12). Vårdskador 

definieras enligt SOSFS 2010:659 som lidande, psykiska eller fysiska skador, sjukdom eller 

dödsfall som har uppkommit på grund av bristande åtgärder inom hälso- och sjukvården. 

Inom den svenska vården är man skyldigt att anmäla när en vårdskada eller en situation som 

kunnat leda till vårdskada har uppkommit. Under 2012 gjordes över 2000 anmälningar av 

vårdskador (Socialstyrelsen, 2013).  

Öhran (2009, s. 372) har beskrivit vårdskada som resultatet eller konsekvensen av en så kallad 

negativ händelse som kunnat undvikas. Dessa skador kan vara t ex läkemedelsmisstag, 

fallskador, försenade eller felaktiga diagnoser och behandling, vårdrelaterade infektioner och 

bristande omvårdnad. Bristande patientsäkerhet är stort problem både i Sverige och 

internationellt. För att hindra detta krävs ökad förståelse för de olika delarna av vårdprocessen 

och verksamheten och hur personalen handlingar påverkar dessa. 

Patientsäkerhet styrs av många lagar i Sverige: Patientsäkerhetslagen, Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) och Patientskadelagen. Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) syftar på att främja patientsäkerhet, samt hålla en hög nivå för att undvika 

vårdskador.Vårdpersonal är skyldig att anmäla vårdskader enligt Lex Maria och Lex Sarah  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) kräver att vården skall vara av god kvalitet med 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling, 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, att främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal, bygga på respekt för patienten 

självbestammande och integritet, samt vara lätt tillgänglig. Lagen kräver även att ledningen 

organiseras på ett sätt som tillgodoser hög patient säkerhet, god vårdkvalitet, samt ser till och 

främja kostnadseffektivetet inom hälso- och sjukvården.  Patientskadelagen (SFS, 1996:799) 

säger att patienten har rätt till patientskadeersättning när patienten drabbat av en skada i 

samband med undersökning eller behandling under vårdtiden inom Sverige. Vårdskada inom 

hälso- och sjukvården kan orsaka höga kostnader för samhället, eftersom att vårdenheter är 

skyldiga att ersätta patienten som skadas under vårdtiden.  
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Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården arbetar under bestämmelser som säger att de 

ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. De har även ett omvårdnadsansvar 

som innebär att de ska ge god vård till alla. Omvårdnaden ska vara säker och lättillgänglig för 

de patienter som kräver vård. Det är även krav på att omvårdnadspersonal utför sina 

arbetsuppgifter så att patienter känner en god kontinuitet av vården och att relationen mellan 

patienten och hälso- och sjukvården främjas, vilket inkluderar att patientens integritet och 

självbestämmande inte kränks (SOSFS, 1982:763).  

Det har visat sig att personal inom hälso- och sjukvården har en stor arbetsbelastning och 

stress i sitt vardagliga arbete (Arbetsmiljöverket, 2013).  I studier från Storbritannien och 

USA framkom det att brist på tid och personal var den största stressfaktoren hos 

sjuksköterskor (McGrath, Reid & Boore J, 2003; Hays, All, Mannahan, Cuaderes & Wallace, 

2006). 

Enligt Schweizerost-modellen av Reason (2000) så bygger ett säkerhetsarbete på lager av 

olika försvar. Dessa lager har olika brister som gör att misstag kan falla igenom ett lager, men 

eftersom flera lager finns så upptäcks felet av andra lager. Detta gör att potentiella vårdskador 

upptäcks innan de kan bli ett problem, då de blir uppfångade av ett av dessa lager av försvar. 

Då personal får mer arbetsbelastning så finns risken att de blir mindre noggranna och att de 

gör misstag eller blir ouppmärksamma. Enligt teorin så blir då bristerna som finns i detta lager 

av försvar större, vilket gör att vårdskador lättare kan falla igenom hela systemet. Exempel på 

olika lager är uppmärksamhet hos personal, dokumentation om känslighet hos patienter eller 

korrekt läkemedelshantering. 

Då hälso- och sjukvården bygger på att det finns tillräckliga resurser för att ta hand om de 

som kommer och söker vård så är det viktigt att de som är verksamma inom hälso- och 

sjukvården kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Samtidigt visar de studier och rapporter som 

tagits upp om att omvårdnadspersonal arbetar för mycket. Därför finner vi att det kan vara 

intressant att belysa vilka effekter den ökade arbetsbelastningen har på patientsäkerheten.  

Syfte 

Den här litteraturstudien har syftet att belysa vilka faktorer som skapar arbetsbelastning hos 

omvårdnadspersonal och dess betydelse för patientsäkerhet. 
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Metod  

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket innebär att få en uppfattning i problemområdet 

genom de aktuella forskningsresultaten. Det ger översikt till studien genom att ge en 

uppfattning av vilka metoder och kunskaper som används inom ett område samt ger en bild av 

genomfört forskningsområde. Denna litteraturöversikt utgår ifrån kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar (Friberg,  s. 133, 2012). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beröra områden som handlar om 

arbetsbelastning och patientsäker vård, finnas tillgängliga på engelska och att studierna skulle 

vara peer reviewed och relevant till syftet. Exklusionskriterier var att de inte skulle vara äldre 

än 10 år. De artiklarna som varit av dålig kvalité och reviewartiklar har även exkluderats.   

Datainsamling 

I den initiala sökningen användes databaserna Pubmed, Cinahl och Psykinfo. MeSH-termer 

och headings har används för att begränsa urvalet och ge sökningen bättre fokus.  MeSH-

termer och headings som används var Workload, Patient Safety, Nursing Staff och Quality of 

Health care. Två artiklar tillkom via manuell sökning av referenslistor. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord 2013-05-23. 

databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed 1#Workload  25273     
PubMed 2#Patient 

safety 
 71052     

PubMed 3#Quality of 
health care 

 4598536     

PubMed 4#Nursing 
staff 

 73422     

PubMed 1# AND 2# 
AND 3# 
AND 4# 

senaste 10 år 136 136 100 60 11 

CINAHL #1 AND #2 
AND #3 
AND #4  

Senaste 10 år 28 12 7 5 1 

Psykinfo 1# AND #2 
AND #3 

Senaste 7 åren 25 10 5 3 1 

Urval 1- titeln lästes. Urval 2- abstrakt lästes. Urval 3- hela artikeln granskade. Urval 4- Artiklar inkluderade till 
resultatet. 
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Urval och granskning 

Urvalprocessen av artiklar genomfördes i fyra steg, se tabell 1. Utifrån detta valdes 13 artiklar 

ut; 11 från Pubmed, 1 från Psycinfo och 1 från Cinahl. Artiklarna har granskats med en 

granskningsmall från Carlsson & Eiman (2003) för kvantitativa studier (bilaga 2) och SBUs 

granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (2012) 

för kvalitativa studier (bilaga 3). Artiklar av mixed design har använt den mall som författarna 

har tyckt passat bäst för just den artikeln.  

Analys av data 

De granskade artiklarna har lästs igenom flera gånger för att få en förståelse av deras innehåll. 

Artiklarna jämnfördes med varandra för att notera skillnader och likheter i deras teoretiska 

utgångspunkter, metoder, analys, syften och resultat (Jfr. Friberg, s. 140, 2012). Den fortsatta 

analysen gick ut på att hitta gemensamma kategorier som materialet, dvs. studiernas 

huvudresultat kunde sorteras in under (Jfr. Dahlborg-Lyckhage, ss. 168-169, 2012). De 

kategorier som framkom var; ’stressrelaterade situationer’, ’antal patienter i förhållande till 

personal’, ’antal arbetspass och längd’ och ’personalens erfarenheter’. Artiklarna har 

sammanställts i form av en översiktstabell (se bilaga 1).   

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts under denna litteraturöversiktvarr att studierna som skulle 

ingå hade fått tillstånd av en etisk kommitté. Alla artiklar som har ingått i litteraturöversikten 

har redovisats, och författarna till denna litteraturöversikt har arbetat så objektivt som möjligt 

för att inte snedvrida resultatet. (Forsberg & Wengström, ss.73-74, 2003). 
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Resultat 

Denna litteraturöversikt bygger på 15 studier, där 11 var kvantitativa, två var kvalitativa och 

två var av mixed design. Av dessa var nio tvärsnittsstudier, två observationsstudier, en 

fenomologisk studie, en studie som byggde på kognitiv arbetsanalys, en innehållsanalysstudie 

och en deskriptiv studie. De valda studierna var gjorda i USA(9), Taiwan(2), Kuwait(1), 

Thailand(1), Schweiz(1) och Kina(1). De artiklar som utgör resultatet i denna studie 

presenteras utförligare i bilaga 1. 

Stressrelaterade situationer 

Resultatet i nedanstående studier visade att en ökad mängd stress i form av akuta situationer 

kunde leda till ökad arbetsbelastning och sämre patientsäkerhet. en av studier visar dock att 

den ökade stressen kunde leda till en bättre patientsäkerhet. 

I en studie gjord på en intensivvårdsavdelning har det påvisats ett signifikant samband där ett 

ökat antal akutlarm ledde till ökad mortalitet. Studien visade att vid större arbetsbelastning på 

avdelningen så minskade mortaliteten hos patienterna (Mountain et al, 2009). 

En annan studie som gjordes på nyexaminerade sköterskor visade att det dagligen skapades 

stressituationer, varav en femtedel var situationer som kunde eller ledde till patientskador. De 

flesta av dessa situationer var relaterade till dokumentation (40,3%) eller läkemedelshantering 

(21%) (Elfering, Semmer & Grebner, 2006). 

 I en studie som gjordes på sjuksköterskors erfarenheter om patientsäkerhet i Thailand visade 

att arbetsbelastning var en av grundorsakerna till att fel uppstod. Förutom generell 

arbetsbelastning så visades också att situationsstress i form av patienter som behövde akut 

hjälp förhindrade ett patientsäkert arbete (Jirapaet, Jirapaet & Sopajaree, 2006). 

En studie gjord av Lopez, Gerling, Cary och Kanak (2010) som gjordes för att undersöka vad 

som skapade brister i patientsäkerhet visade att uppgifter som fallrisksprevention prioritrades 

lågt då personal behövde tiden för att ta hand som andra uppgifter. Studien visar även att 57% 

av sjuksköterskorna tyckte de arbetade för mycket i  ”krisinställning” där sjuksköterskan 

stressar konstant för att utföra sina uppgifter, där de försökte göra för mycket arbete på så kort 

tid som möjligt. 
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En studie som gjordes på nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter visade att den tidspress 

som fanns på avdelningen gjorde att patientsäkerheten minskade (Ebright, Urden, Patterson & 

Chalko, 2004).  

 

Antal patienter i förhållande till personal 

Resultatet i nedanstående studier visade att ökat antal patienter i förhållande till personal 

skapade ökad arbetsbelastning som i sin tur leder till att patientsäkerheten sänks inom 

läkemedelshantering och omvårdnad. Ett fåtal studier visar att det inte finns något samband 

mellan patientsäkerhet och antal patienter i förhållande till personal. I en studie gjord av Stone 

et al (2007) var syftet att undersöka sjuksköterskors arbetsvillkor och den effekt det fick på 

äldre patienters patientsäkerhet på intensivvårdsavdelningar. Studien visade att en avdelning 

med hög andel sjuksköterskor hade en minskad andel infektioner relaterade till central 

venkateter (CVK), ventilatorassocierad pneumoni, moralitet och trycksår. I en annan studie 

framgick det att en högre andel patienter per sjuksköterska leder till att sjuksköterskorna har 

sämre patientsäkerhet och mer oavslutad vård i from av bristfällig dokumentation, som i sin 

tur har effekt på vårdens kvalitet (Sochalski, 2004).  

Patrician, Pryor, Fridman och Loan  (2011) visade i sin studie att en hög andel patienter i 

förhållande till personal skapade hög arbetsbelastning och sämre patientsäkerhet samt ökat 

antal stickskador. 

I en studie av Weissman et al (2007) utfördes på fyra olika sjukhus. Resultatet visade att på ett 

av de fyra sjukhusen kunde antalet vårdskador relateras till antalet sjuksköterskor och antalet 

vårdplatser, på de övriga tre sjukhusen kunde inte statiskt signifikanta samband påvisas. 

Studier har även visat att personalbrist gör att personal blir överarbetade och att de inte kan 

arbeta patientsäkert, vilket har framkommit genom intervju och observationsstudier. (Jirapaet 

et al, 2006; Lopez et al, 2010). 

I Kina utfördes en studie på flera sjukhus. Resultatet visade att sjukhus där patienttätheten var 

hög i förhållande till antalet sjuksköterskor var utbrändhet och ovilja att arbeta högre bland 

sjuksköterskorna. Däremot kunde man inte säkerställa att vårdkvalitén påverkades av 

patienttätheten (You et al, 2012).  
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I en studie gjord i Kuwait för att undersöka vilken typ av vårdskador som uppkommer på 

grund av vårdpersonals arbetsbelastning visades att det fanns en relation mellan hur många 

patienter som fanns per sjuksköterska och vårdskador relaterade till liggsår och fallolyckor. 

Det fanns även ett samband mellan mängden använda sängplatser och vårdskador relaterade 

till trycksår och urinvägsinfektion. Den allmänna arbetsbelastningen och när sjuksköterskor 

utförde arbetsuppgifter som inte var direkt relaterat till deras yrkesutövning bidrog till fler 

missade eller försenade läkemedelsadministreringar, fler fel med att skicka laboratorieprover, 

fler klagomål från patienters familjer, fler fallolyckor och fel vid infusionsgivningar (Al-

Kandari & Thomas, 2009). 

En studie gjord av Tang, Sheu, Yu, Wei och Chen (2007) undersöktes sjuksköterskors 

upplevelser av vad som orsakar vårdskador vid läkemedelshantering. Studien fann att 

arbetsbelastning hade näst störst påverkan på patientsäkerheten, där den största orsaken var 

personlig försummelse. 

I en studie gjord av Teng, Chang och Hsu (2009) visades att en adekvat mängd personal ledde 

till att patientsäkerheten blev bättre. 

Antal arbetspass och längd  

Resultatet i nedanstående studier visade att då personal arbetar längre och fler arbetspass så 

blir deras arbete sämre och fler patientrelaterade skador uppstår. 

Resultatet i en studier gjorda på intensivvårdsavdelningar visade att när personalen arbetade 

på övertid ledde det till fler komplikationer hos patienterna i form av kateterassocierad 

urinvägsinfektion och trycksår (Stone et al, 2007).  

I studier där man bad sjuksköterskor göra egna observationer om sina arbetsvanor och 

patientsäkerhet visade resultatet att då sköterskor arbetade övertid var vårdkvalitén sämre. 

resultaten visade att vid arbetspass på 12,5 timmar eller längre var risken för vårdskador 

dubbelt så stor. Sjuksköterskor som arbetade mer än 8 timmar löpte större risk för att bli trött 

och somna än andra, där två tredjedelar av sjuksköterskerna hade problem att hålla sig vakna, 

och 20% hade somnat någon gång under studiens gång (Rogers, Hwang, Scott, Aiken & 

Dinges, 2004; Scott, Rogers, Hwang & Zhang, 2006).  
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Personals erfarenheter 

Resultatet i nedanstående studier visade att en ökad erfarenhet hos personalen leder till en 

minskad arbetsbelastning och även en ökad patientsäkerhet. 

Teng, Chang….. (2009) beskriver att erfarenhet hos personalen leder till en ökad emotionell 

stabilitet, och därigenom bättre patientsäkerhet (Teng et al, 2009). En studie som fokuserade 

på nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter om patientsäkerhet visade att deras okunskap 

om rutiner ledde till en ökad arbetsbelastning (Ebright et al, 2004).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som skapar arbetsbelastning hos 

omvårdnadspersonal och dess betydelse för patientsäkerhet. Av resultatet framkom att 

stressrelaterade situationer, antal patienter i förhållande till personal, antal arbetspass och 

längd och personals erfarenheter hade betydelse för patientsäkerheten.  

Resultatet visade att stress leder till en ökad arbetsbelastning och en ökad andel brister inom 

patientsäkerheten. Stress gjorde att läkemedelshantering, dokumentering och 

fallriskprevention påverkades negativt. Detta visar att stress är en faktor som har påverkan på 

patientsäkerheten detta påvisades även i en studie genomförd av (Hays, All, Mannahan, 

Cuaderes, & Wallace, 2006). 

I en av de inkluderade studierna genomförd av Mountain et al. (2009) visades ökad 

mortaliteten vid akutlarm, men paradoxalt visades också i samma studie att ökad 

arbetsbelastning på avdelningen ledde till minskat antal mortalitet. Mountain et al. (2009) 

diskuterar att orsaken till detta kan bero på att när det är låg arbetsbelastning på en avdelning 

minskar personaltätheten men inte antal patienter, vilket i sin tur kan leda till en ökad 

mortalitet, eller att ett positivt stresspåslag som medför att personalen blir mer uppmärksam, 

och därigenom arbetar bättre med minskad mortaliteten som följd. Stress har också visat på 

ökad adrenalininsöndringen vilket kan förklara den ökade uppmärksamheten vid positiv stress 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, ss. 203-204, 2007).  

 

Som resultatet visade så var ökad arbetsbelastning den näst främsta orsaken till minskad 

patientsäkerhet i vården. Den ökade arbetsbelastningen berodde på brist på personal i 

förhållande till antalet patienter. Perrow, (s. 96, 1984) beskriver hur arbetsplatser med hög 

komplexitet och hög coupling leder till ökad frekvens olyckor. Coupling är termen som 

används för att beskriva ett systems snabbhet att sprida orsak och effekt. En arbetsplats med 

låg coupling har mer tid att reagera för att förhindra att fler fel uppstår på grund av samma 

orsak. Enligt oss kan den höga arbetsbelastningen kan förklaras utifrån denna teori. Den 

ekonomiska situationen inom kommun och landsting leder till att antalet personal minskar på 

vårdavdelningar och vårdtyngden blir högre, vilket leder till hög komplexitet på 

vårdavdelningar. 
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I resultatet kan man se att övertid har en effekt på arbetsbelastning och patientsäkerhet. Alla 

artiklar i kategorin visade att personal som jobbade övertid hade högre risk att skapa en 

vårdskada. Studier av Badir och Hardman (2008); Trinkoff, Geiger-Brown, Brady, Lipscomb 

och Muntaner (2006) styrker resultatet i denna studie då de även visade att arbetspass längre 

än 12,5 timmar och brist på raster ökade antalet vårdrelaterade skador 

Att erfarenhet hos sjuksköterskor minskar vårdrelaterade skador är inte förvånansvärt. I 

litteraturöversikten framgick att de visar större emotionell stabilitet och har mer 

expertkunskaper. De känner igen stressade situationer och kan hantera dem jämfört med 

nyexaminerade sjuksköterskor som är bundna till rutiner och är noviser i stressrelaterade 

situationer.  

Genom att personal blir påverkade av arbetsbelastning så påverkas all omvårdnad, risken blir 

att fler vårdskador kan uppkomma. , Det finns också risk för att att  relationen mellan personal 

och patient eller personal och närstående blir påverkad, då personal inte alltid har tid att bygga 

upp dessa relationer på grund av arbetsbelastning. Samtidigt som arbetsbelastning ökar så 

försvinner en del av det säkerhetssystem som används inom omvårdnad. Schweizerost-

modellen som beskrivs av Reason (2000), som innebär att omvårdnadspersonal arbetar inom 

ett system med flera lager av skydd för patientsäkerhet. Om omvårdnadsarbete utfördes enligt 

detta system så försvinner en av dessa barriärer när personal får en hög arbetsbelastning men 

eftersom det finns flera lager så upptäcks risken innan skada uppstår. 
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Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie belyste arbetsbelastning hos omvårdnadspersonal och patientsäkerhet 

inom vården. De studier som valts ut var gjorda inom 10 år då den information vi vill ha med 

ska vara uppdaterad och ge en överblick över hur vården fungerar i dag, då risken att ha med 

äldre studier är att de metoder och rutiner som användes då icke är applicerbara i dagens 

vårdform. Begränsningen på Psycinfo var för att det ej gick at välja en begränsning över 7 år. 

Syftet är väl avgränsat, och det var därför lätt att hitta MeSH-termer och headings som var 

relevanta till studien.  

Resultatet bygger på en större del kvantitativa artiklar än kvalitativa eller mixad design. Detta 

beror på att mycket av det resultat vi har fått fram bygger på statistik gjord på en avdelning 

eller sjukhus där man jämfört antalet vårdskador eller liknande patientsäkerhetsinformation 

med annan kvantitativ information som antalet patienter i förhållande till personal, antalet 

timmar arbetade med mera. Majoritet av studierna är utförda i USA. Detta är inte förvånande 

då USA har ett stort forskningsbehov som ett av de största och riskaste länderna i världen och 

ett försäkringssystem som leder ett stort intresse att forska inom arbetsbelastning och 

patientsäkerhet. Det ska dock påminnas att det finns en skillnad i hur omvårdnad utförs i 

andra länder och i Sverige, vilket kan göra resultatet snedvridet. 

Avsikten med litteraturöversikten vara att fokusera på sjuksköterskor men detta var inte 

möjligt att göra fullt ut eftersom resultatredovisningen i en del studier byggde på samtlig 

vårdpersonal. De olika yrkeskategoriers arbetsbelastning hade inte redovisats var för sig. 

Därför förekommer både vårdpersonal och sjuksköterska i vår resultatredovisning. Studiens 

svaghet kan vara att sjuksköterskerollen i de länder där studierna är utförda kan skilja sig från 

den svenska sjuksköterskans.  

Eftersom artiklarna var skrivna på engelska så kan feltolkning förekomma. Vi har försökt 

minimera detta genom att läsa igenom artiklarna noga och diskutera resultatet sinsemellan. 

Genom att vi har varit två som arbetat med denna litteraturöversikt har vi granskat, diskuterat, 

analyserat och sammanställt de inkluderade artiklarna tillsammans. Detta har gett studiens 

resultat ökad trovärdighet. Vid sortering av material har vi haft målet att se till att skapa 

kategorier som är överskådliga och svarar mot studiens syfte. 
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Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar 

omvårdnadspersonal i deras arbete för att uppnå patientsäkerhet. Vi ser problemet som en del 

av en konflikt mellan de ekonomiska resurserna i samhället och de resurser som behövs för att 

kunna säkerhetsställa patientsäker vård, men mycket handlar om att personal inom 

omvårdnaden är stresstålig och säker i sina roller. Samtidigt handlar det också om att hela 

systemet som vi arbetar inom ser till att personal har en sådan god position som möjligt att 

kunna utföra sina uppgifter utan onödigt stresspåslag, eller långa och många arbetstimmar. 

I denna litteraturöversikt visar en snedfördelning med en stor del kvantitativa artiklar, med få 

kvalitativa. Vi finner att fler kvalitativa studier måste göras för att få en bättre helhetssyn, 

speciellt sådana som undersöker personals upplevelser och erfarenheter av arbetsbelastning. 
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Bilaga 1. Översiktstabell. 

Författa
re, 
Årtal, 
Land 

Studiens 
syfte 

Typ av studie  Deltagare 
(bortfall) 
 

Metod 
Datainsamling 
Analys 
 

Huvudresultat kvalitet 

Ebright 
P.R., 
Urden 
L., 
Patters
on E., 
Chalko 
B. 
(2004). 
USA. 

Att identifiera 
fakorer som 
påverkar 
nyasköterskors 
prestation i 
situationer där 
patientsäkerhete
n är dålig inom 
akutvården. 
 

Kvalitativ 
Innehållsanalys. 

8 nya 
sjukskötersk
or  

Intervjuundersökning, 
Innehållsanalys. 

9 teman kunde identifieras: kliniskt tänkande i 
kritiska situationer, sökande av hjälp från 
erfarna sköterskor, kunskap om arbetsflödet, 
nya erfarenheter, tidsbrist, 
kommunikationsproblem, social press, dålig 
insyn av hela bilden och noviser som 
assisterar noviser. 

Medelhög kvalitet. 

Elferin
g A., 
Semme
r N.K. 
Grebne
r S. 
(2006). 
Schw-
eiz. 

Att undersöka 
sambandet 
mellan stress på 
arbetsplatsen 
och egenskaper 
av 
säkerhetsrelater
ade stressande i 
sjukhusmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ  
Observationsstu
die  
 
 
 
 
 
 
 
 

23 sjuk-
sköterskor  

Multilevel 
regressionsanalyser.  
självobservation. 

Ett flertal stressfaktorer kunde observeras som 
inkomplett eller saknad dokumentation, 
våldsamma patienter, medikationsfel och 
utdragna patientvårdstillfällen. 

38 
92,7% 
Grad  I 



 

Fatima
h Al-
Kandar
i and 
Deepa 
Thoma
s. 
(2009). 
Kuwait 

Att identifiera 
negativa 
patientutfall I 
samband med 
sköterskors 
arbetsbelastning
. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

820(5%) Enkätundersökning, 
beskrivande statistik 

Ökad arbetsbelastning hos sköterskor ledde 
till en högre andel negativa patientutfall i 
form av vårdskador. 

39 
95,1% 
Grad I 

Jirapaet 
V. 
Jirapaet 
K. and 
Sopajar
ee C.  
(2006). 
Thai-
land. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
säkerhetsinciden
ter och hinder 
som de upplevt 
för att arbeta 
säkert på en 
intensivvårdsav
delning för 
nyfödda.  

Kvalitativ 
Deskriptiv 
metod 

27 sjuk-
sköterskor 

Intervjundersökning  
fenomologisk metod 

Fem faktorer hindrar sjuksköterskor från att 
arbeta med säkra procedurer i sina vårdande 
roller: mänsklig känslighet för fel, 
operativsystem vård svaghet, problematiska 
medicinska produkter,  dålig kommunikation 
och situation provokation.    

Medelhög kvalitet 

Joel S. 
Weiss
man, et 
al.  
(2007). 
USA. 

Att beskriva 
sambandet 
mellan hög 
arbetsbelastning 
och negativa 
vårdhändelser. 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie. 
 
 
 
 
 
 

6841(72,3%
) patienter 
på 4 olika 
sjukhus. 

Databasundersökning, 
Poisson 
regressionsanalys. 

Vid ett sjukhus kom de kom fram till att fler 
inskrivningar och patient per sköterska var 
starkt relaterade till mängden negativa 
vårdhändelser. Vid de andra 3 kunde inget 
signifikant påvisas. 

37 
90,2% 
Grad I 



 

Lopez 
K.D., 
Gerling 
G.J., 
Cary 
M.P., 
Kanak 
M.F. 
(2010). 
USA. 

Att identifiera 
faktorer i 
sköterskors 
arbetsområde 
som leder till 
fall hos 
patienter 
förutom 
patientens 
fallrisk, där de 
använder 
kognitiv 
arbetsanalys. 

Mixstudie och 
Kognitiv 
arbetsanalys 

En 
avdelning 
med 27 
sjukskötersk
or, 15 
assistenter 
och 4 
sekreterare 

Strukturerade 
observationer, 
fokusgrupper, 
enkätundersökning, 
intervjuundersökning, 

4 barriärer kunde identifieras som förhindrade 
sköterskors patientfallsarbete: sköterskernas 
simultanförmåga, arbetsbelastning hos 
sköterskena, fekaktigheter i överföring av 
patientdata från verbal till text och 
begränsningar av det fysiska området. 

Medelhög kvalitet. 

Patricia
n P.A., 
Pryor 
E., 
Fridma
n M., 
Loan L. 
(2011). 
USA. 

Att undersöka 
associationen 
mellan hur stor 
personalstyrka 
som finns 
tillgänglig och 
mängden 
nålsticksskador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4553 
sköterskor 

Databasundersökning, 
Hirarkisk regression. 

Man kom fram till att det uppkom fler 
nålskador på skift som hade mindre erfarenhet 
hos sjuksköterskor, mindre personal och fler 
patienter per personal. 

34 
82,9% 
Grad I 



 

Patricia 
W. 
Stone 
et al. 
(2007).  
USA. 

Att undersöka 
effekterna av ett 
övergripande 
serie av 
arbetskrav på 
patientsäkerhetu
tfall hos äldre på 
en 
intensivvårdsav
delning. 

Kvantitativ 
Observationsstu
die 

15846 
patienter 
och 
1095(40%) 
sköterskor 
 

Enkätundersökning, 
databasundersökning, 
Beskrivande statistik 

Avdelningar med högre personalnärvaro hade 
mindre problem med komplikationer som 
trycksår mm. Hög övertid visade också på 
högre andel komplikationer. 
 

39 
95,1% 
Grad I 

Rogers 
A.E., 
Hwang 
W.T., 
Scott 
L.D., 
Aiken 
L.H., 
Dinges 
D.F. 
(2004). 
USA. 

Att undersöka 
arbetsmönstret 
hos sköterskor 
på sjukhus och 
fastställa om det 
finns en relation 
mellan antal 
arbetstimmar 
och frekvensen 
av fel. 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 

393 
sjukskötersk
or. (90,9%) 

Enkätundersökning, 
dagboksundersökning, 
beskrivande statistik. 

Fler fel gjordes när sköterskor arbetade mer 
än 12 timmar, när de arbetade övertid och när 
de arbetade mer än 40 timmar i veckan. 

35 
85,4% 
Grad I 

Scott 
A. 
Mounta
in et al. 
(2009). 
USA. 

Att bestämma 
sambandet 
mellan 
arbetsbelastning 
och patientutfall 
på en 
intensivvårdsav
delning. 
 
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

1705 Observationsundersök
ning, 
Intervjundersökning, 
statistisk analys. 

Det påvisades att en högre arbetsbelastning i 
form av fler akutlarm ledde till ökad 
dödlighet. 

34 
82,9% 
Grad I 



 

Scott 
L.D., 
Rogers 
A.E., 
Hwang 
W.T., 
Zhang 
Y. 
(2006). 
USA. 

Att beskriva 
arbetsmönstret 
hos 
intensivvårdssk
öterskor, 
fastställa om det 
finns en 
association 
mellan 
frekvensen av 
fel och 
arbetstimmar 
arbetade av 
sköterskor, och 
utforska om 
dessa 
arbetstimmar 
har negativ 
effekt på 
sköterskors 
vaksamhet. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

502(90,5%) 
intensivvård
ssköterskor 

Enkätundersökning, 
dagboksundersökning, 
beskrivande statistik. 

Längre arbetspass och fler arbetstimmar leder 
till högre felfrekvens och lägre vaksamhet hos 
sköterskena. 

35 
85,4% 
Grad I 

Sochals
ki J. 
(2004). 
USA. 

Att undersöka 
effekterna av 
strorleken av 
personalstyrkan 
på 
omvårdnadsindi
kationer av 
patientsäkerhet. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8670 (89%) Enkätundersökning, 
beskrivande statistik. 

Omvårdnadens kvalite kunde associeras till 
mängden patienter som en sköterska tog hand 
om, mängden oavslutat arbete som de hade 
och mängden patientsäkerhetsproblem som 
uppstod. 

38 
92,7% 
Grad  I 



 

Tang 
F.I., 
Sheu 
S.J., Yu 
S., Wei 
I.L., 
Chen 
C.H.. 
(2007). 
Taiwan 

Att undersöka 
sköterskors syn 
på faktor er som 
leder till 
medicineringsfe
l I hopp om att 
facilitera 
förbättringar 
med 
läkemedelsadmi
nistreringen. 

mixstudie 
Fenomologisk. 

72(80%) Fokusgrupp, 
Enkätundersökning, 
beskrivande statistik. 

De kom fram till att av de kategorier som 
fanns så var medicineringsfelen främst 
beroende på personlig försumbarhet, hög 
arbetsbelastning och ny personal. 

37 
90,2% 
Grad I 

Teng 
C-I., 
Chang 
S-S. & 
Hsu K-
H. 
(2009). 
Taiwan 

Att undersöka 
Sambandet 
mellan 
emotionell 
stabilitet hos 
sköterskor och 
patientsäkerhet 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263(7,4%) Enkätstundersökning, 
hierarkisk 
regressionsanalys 

Att emotionell stabilitet hos sköterskor leder 
till bättre patientsäkerhet. 

36 
87,8% 
Grad I 
 



 

You L-
M, et 
al. 
(2012). 
Kina. 

Studien 
undersöker 
associationen 
mellan olika 
variationer hos 
sjukhus hos 
personal, 
utbildning 
kvalifikationer 
och arbetsmiljö 
och patienternas 
bedömning av 
deras vistelse 
och även 
sköterskornas 
vårdresultat. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

9688(95%) 
sköterskor 
och 
5786(89%) 
patienter i 
181 sjukhus 
 

Enkätundersökning, 
regressionsanalys 

Studien visade på att sjukhus med bättre miljö 
hade mindre utbrändhet och negativa kännslor 
hos sjuksköterskor, samt bättre patientvård än 
de resterande sjukshusen. 
 
 
 
 
 
 
 

35 
85,4% 
Grad I 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

Granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poägsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte,  metod, 
resultat) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metod beskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling   
Mätinstrument Nej Ja   
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel God 

Statistisk  
analys/Kvalitativ analys 

Saknas Mindre bra Bra  

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
Forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 41 p)  
Grad I: 80 %, Grad II: 70 %, Grad III: 60 %  

Studiens poäng:  

Procent av max poäng:   

Studiens grad: 

  

 



 

Bilaga 3  

Artikelgranskning  
 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 
version 2012:1.4 
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats  
och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 
 
Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________ 
Total bedömning av studiekvalitet: 
Hög ? Medelhög ? Låg ? 
Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
 

Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 
1. Syfte 
a) Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer  
(syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 
2. Urval 
a) Är urvalet relevant? 
b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c) Är kontexten tydligt beskriven? 
d) Finns relevant etiskt resonemang? 
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
 
3. Datainsamling 
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b) Är datainsamlingen relevant? 
c) Råder datamättnad? 
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 
Kommentarer  
(datainsamling, datamättnad etc): 
 
4. Analys 
a) Är analysen tydligt beskriven? 
b) Är analysförfarandet relevant i relation  



 

till datainsamlingsmetoden? 
c) Råder analysmättnad? 
d) Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 
Kommentarer  
(analys, analysmättnad etc): 
 
5. Resultat 
a) Är resultatet logiskt? 
b) Är resultatet begripligt? 
c) Är resultatet tydligt beskrivet? 
d) Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 
f) Är resultatet överförbart till ett  
liknande sammanhang (kontext)? 
g) Är resultatet överförbart till ett  
annat sammanhang (kontext)? 
Kommentarer  
(resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
 
 
Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  
– patientupplevelser 
 
1. Syfte 
Fundera över: 
•vad målsättningen med studien var 
•varför det är viktigt 
• relevansen 
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/svara på frågeställningen. 
 
2. Urval 
Fundera över: 
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 
•om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  
än ”informed consent” och ”ethical approval” 
•  om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant  
och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen,  
exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etc. 



 

3. Datainsamling 
Fundera över: 
•om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 
•om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup intervju, semistrukturerad 
intervju, fokusgrupp, observationer etc) 
• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  
(t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många 
observationer etc) 
• om metoden modifierades under studiens gång  (om så är fallet, framgår det hur och varför 
detta skedde) 
om insamlat datamaterial är tydliga  (t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc 
•om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer  datainsamling inte ger mer 
ny data (inte alltid tillämpbart) 
•om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på  om det är rimligt, dvs 
faktiskt validerat på goda grunder. 
 
4. Analys 
Fundera över: 
• om analysprocessen är beskriven i detalj 
•om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats  som eventuellt låg till grund för 
datainsamlingen 
• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll,  potentiell bias eller inflytande under 
analysprocessen 
• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 
 
5. Resultat 
Fundera över: 
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller  om resultaten bara är 
citat/dataredovisning 
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  
vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 
•om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats  som eventuellt låg till grund 
för datainsamling och analys 
•om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll,  potentiell bias eller inflytande under 
analysprocessen 
•om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 
användningsområden för resultaten. 
 


