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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet vårdskador som anmäls ökar för varje år. Sjuksköterskor upplever att 

arbetsbelastningen är hög och arbetstiderna långa och skiftande. Arbetet med att 

upprätthålla patientsäkerhet och värna om patienterna pågår ständigt. Syfte: Beskriva 

faktorer i sjuksköterskans arbete som påverkar patientsäkerheten. Metod: Litteraturöversikt 

innehållande 15 vetenskapliga artiklar. De har var och en kvalitetsgranskats, analyserats och 

bearbetats till en sammanställning av kunskapsläget inom valt område. Resultat: Resultatet 

som framkom innehåller fyra huvudkategorier som påverkade patientsäkerheten. 

Vårdorganisation, utbildning, utbrändhet och trötthet.  

Diskussion: Det måste göras något åt sjuksköterskors arbetssituation, ett patientsäkert 

arbete utförs inte med långa skift, hög arbetsbelastning och med symtom som utbrändhet 

och trötthet. Slutsats: Förbättrad kunskap om hur förlängda arbetsskift och arbetsbelastning 

påverkar sjuksköterskor skapar bättre patientsäkerhet. Forskningsläget skulle kunna stärkas 

genom mer forskning där det är jämn fördelning mellan deltagande kvinnor och män. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Omvårdnad, Arbetsbelastning, Skiftarbete, Litteraturöversikt. 
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BAKGRUND 

Sedan 2010 har antalet vårdskador som anmälts till Patientförsäkringen ökat varje år och 

med närmare 40 % de senaste fyra åren. År 2013 anmäldes 13 905 vårdskador, det är nästan 

4000 fler än 2009. Antalet anmälningar har ökat men andelen bifall har minskat, ökningen 

kan bero på att attityderna förändrats inom vården (Lövtrup, 2014). 

Vid en tillbakablick på de senaste tio åren framgår att medicinska felhandlingar fått stor 

uppmärksamhet. Socialstyrelsen gjorde 2008 en studie om vårdskador inom slutenvården. 

Undersökningen visade att 9 % av de som vårdades inom somatisk vård på sjukhus fick 

någon form av vårdskada. Det innebär 105 000 patienter. De allra flesta skadorna är lindriga, 

men varje år dör upp till 3000 personer till följd av vårdskador (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 

2010).  

 Ett aktivt arbete för att öka patientsäkerheten och därmed minska patientskadorna i den 

Svenska sjukvården pågår ständigt. Ledningen för hälso- och sjukvården måste ta ett ökat 

ansvar för patientsäkerheten och skapa förutsättningar för personalen, att undvika misstag i 

vårdarbetet. För patienter som vårdas i landsting, kommun eller hos annan vårdgivare finns 

det en patientförsäkring. Försäkringen är till för att ersätta patienter som drabbats av en 

vårdskada som gått undvika (Gustafson & Olsson, 2014). 

Det finns en oro för sjuksköterskornas skiftlängd och hur det påverkar både personal och 

patienter. Många sjuksköterskor har inte funderat över kopplingen mellan sin egen hälsa och 

patientsäkerhet. Sjukvårdsorganisationen hävdar att längre skift kan vara bra då det inte blir 

lika långa överlappningar mellan skiftbyten. Då kan frågan om 12-timmarsskift är bra ställas, 

är det hälsosamt för sjuksköterskan? Är det säkert för patienten? Hur säkert är det för 

organisationen? De traditionella skiftöverlappningarna har varit över flera timmar på dagen 

med dubbel personalstyrka. Detta sätt ger mer tid åt patienterna, det finns tid att hjälpa till 

att mobilisera, tvätta hår och ge dusch hjälp. Denna tid är också bra för studenter då det 

finns gott om tid för att handleda och undervisa (Kendall-Raynor, (2013).  

Regelverk 

I Hälso - och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763 2§ fastslås att hälso - och sjukvård skall bedrivas 

på ett sådant sätt att kraven på en god vård uppfylls vilket innefattar att vården ska hålla en 

god kvalitet. Vidare är det bestämt att där hälso - och sjukvård bedrivs ska det finnas 

tillräckligt med personal, lokaler och utrustning för att en god vård ska kunna bedrivas. 
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Patientsäkerhetslagen är till för att främja god patientsäkerhet. Vårdgivaren ska vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador hos patienterna. Vårdgivaren ska anmäla 

händelser som orsakat eller kunnat orsaka vårdskada. Den som tillhör sjukvårdspersonal bär 

själv ansvaret för att de uppgifter man har blir fullföljda och ordentligt gjorda. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är själva skyldiga att se till att god patientsäkerhet uppehålls. Risker 

och vårdskador ska rapporteras samt händelser som medfört eller kunnat medföra 

vårdskada. Vårdgivaren är skyldig att upplysa patient och närstående vid inträffad 

vårdskada (Patientsäkerhetslagen, [PSL], SFS 2010:659). 

 

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar/vecka. Om 

det behövs med hänsyn till arbetes natur eller arbetsförhållandena i sig kan arbetstiden 

uppgå till 40 timmar/vecka i genomsnitt under fyra veckor högst. Jourtiden som får tas ut av 

varje jourtagare är högst 48 timmar per fyra veckor, alternativt 50 timmar/kalendermånad 

(Arbetstidslagen [ATL], SFS 1982:673, 5 §).  

Vidare går det läsa i arbetsmiljölagen om hur denna lag ska förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och hur en god arbetsmiljö uppnås. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 

det egna arbetet. Arbetsförhållandena ska anpassas till att människor har olika 

förutsättningar i psykiskt och fysiskt avseende (Arbetsmiljölagen, [AML], SFS 1977:1 160). 

Sjuksköterskan sedd ur Richard Lazarus coping-strategier 

Att förklara coping på svenska skulle kunna göras med ord så som bemästringsstrategier och 

problemhantering. Coping är förmågan att kunna hantera påfrestande krav och situationer. 

Hit räknas de yttre och inre verkligheter som människor upplever samt de krav som ställs. 

Detta förklaras som hur personer värderar och bedömer sin allmänna förmåga samt den 

förmåga som finns att relatera till den situation som de befinner sig i. Problemhantering kan 

ses som individuella, medfödda och karakteristiska, detta är coping-stilar samt färdigheter 

som tillägnats personen. Coping-strategier innebär hur färdigheterna används för att hantera 

stress och känslor utan försämrad prestationsförmåga, alternativt hur situationen skall 

förändras för att undvika stress (Medin & Alexanderson, 2009, s. 85-86). 
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Problemformulering  

Att inte kunna styra över sin arbetstid och att kallas in för att arbeta med kort varsel ser 

sjuksköterskor som problem. Kort dygnsvila och delade arbetspass är också faktorer som 

sjuksköterskor upplever som negativt med arbetet. Hälsa kräver vila och därför måste det 

finnas tid för återhämtning mellan arbetspassen. EU-direktiven säger 11 timmars vila mellan 

passen men 9 timmar är inte ovanligt (Ejd, 2012).  

Det finns studier som visar att det är viktigt med kunskap och utbildning hos sjuksköterskor 

och att hög arbetsbelastning har en inverkan på patientsäkerheten. Det är sjuksköterskor som 

med sin omvårdnadskunskap och den övervakning av patienter de gör upptäcker när 

patienternas tillstånd förändras. Den arbetsbelastning som idag läggs på sjuksköterskor är 

ett problem. Erfarna sjuksköterskor kan känna att deras erfarenhet inte respekteras eller 

hinner användas optimalt. Nyutexaminerade sjuksköterskor riskerar att bli utbrända. Vid för 

hög arbetsbelastning och tidsbrist kan inte sjuksköterskors fulla kapacitet användas (Riberio, 

2014). 

Under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att 

sjuksköterskorna ofta haft mycket att göra och att det vart högt tempo och intensiteten på 

arbetet vart hög. Det har talats om patientsäker och patientosäkervård och nu ska denna 

litteraturöversikt beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskorna i deras arbete att arbeta 

patientsäkert.  

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer i sjuksköterskors arbete som påverkar 

patientsäkerheten. 

METOD 

Femton vetenskapliga artiklar har kvalitet granskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt. Att skapa en litteraturöversikt är att ge en sammanställning inom det 

kunskapsläge som finns över det valda området i aktuell forskning. I litteraturöversikten ska 

det kritiskt granskas och framställas ett nytt resultat av befintlig fakta (Friberg, 2012, s.133).  
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Litteratursökning och Urval 

Resultatdelen inkluderar 15 artiklar. Resultatet består av 10 kvantitativa, 2 kvalitativa och 3 

mixade vetenskapliga artiklar. Av utvalda artiklar representeras ett flertal länder. Artiklarna 

Artikelsökningar har gjorts i PubMed och Cinahl. Sökord som användes var: medical errors, 

patient safety, workload, nurses, stress och quality of nursing care. Dessa ord är vedertagna MESH 

termer (PubMed) och Headings (Cinahl), ”nurses work hours” och ”hospital environment” är 

fritextord. Dessa ord har använts tillsammans i olika kombinationer, för att få en uppfattning 

om antalet skrivna artiklar inom det valda området. Sedan avgränsades sökningarna för att 

kunna smalna av mot sökt kunskapsområde. Sex artiklar har valts ut genom manuella 

sökningar i referenslistorna på utvalda artiklar. Samtliga artiklar granskades med Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar. De artiklar 

som valdes ut hade grad I och grad II i kvalitet det är över 70 %, det vill säga för kvantitativa 

artiklar 30,8 – 44,0 poäng och 31,5 – 45, 0 poäng för kvalitativa artiklar. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Artiklar använda i resultatet 

PubMed 

2014-04-

02 

“Nurses Work Hours” 

AND “Medical 

Errors”[Mesh] 

Full text available, 

English language 

10 år 

52 34* 

12** 

1*** 

3**** 

0***** 

Rogers, Hwang, Scott, Aiken & 

Dinges (2004) USA. Warren & Tart 

(2008) 

USA. 

Cinahl 

2014-04-

02 

(MH“Workload”) AND 

(MH“Quality of Nursing 

Care”) AND “Hospital 

Environment”  

2003-2014 

English language 

Peer Reviewed 

52 30* 

10** 

3*** 

4**** 

3***** 

Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson 

(2009). Sverige. 

Nantsupawat, Srisuphan, 

Kunaviktikul, Wichaikhum, 

Aungsuroch & Aiken (2011). 

Thailand. 

 

Cinahl 

2014-04-

02 

(MH“Workload”) AND 

(MH“Patient Safety”) AND 

“Stress” 

2003-2014 

 English Language 

Peer Reviewed 

43 25* 

10** 

2*** 

3**** 

1***** 

Chan, Jones & Wong (2013). Kina, 

Storbritannien. 

Ramanujam, Abrahamson & 

Anderson (2008). USA. 

Cinahl 

2014-04-

“Shiftwork” AND “Patient 

Safety” 

English 

2003-2014 

138 61* 

45** 

Edwards, McMillan & Fallis (2013). 

Kanada. 
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02 10*** 

11**** 

8***** 

Estryn-Béhar, Van der Heijden & the 

NEXT study group (2012). Frankrike. 

Adami, Tzizchinsky, Epstein, Herer 

& Lavie (2008). Israel. 

PubMed 

2014-01-

27 

Manuell Sökning    Holden, Scanlon, Patel, Kaushal, 

Hamilton-Escoto, Brown, Alper, 

Arnold, Shalaby, Murkowski & 

Karsh (2011). USA. 

PubMed 

2014-02-

15 

Manuell sökning    Gillespie & Mellby (2003) 

Storbritannien. 

PubMed 

2014-05-

15 

Manuell sökning    Dolansky, Druschel, Helba & Fallis 

(2013) USA. 

PubMed 

2014-05-

15 

Manuell sökning    Suzuki, Ohida, Kaneita, Yokoyama & 

Marquié (2005) Japan. 

PubMed 

2014-05-

15 

Manuell sökning    Rouch, Wild, Ansiau & Marquié 

(2005) Frankrike. 

PubMed 

2014-05-

15 

Manuell sökning    Müller del Magalhães, Dall’Agnol & 

Marck (2013) Brasilien 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt *** Antal förkastade efter 

kvalitetsbedömning **** Antal förkastade som inte finns i fulltext *****Antal förkastade dubbelexemplar 

 

Inklusions- och exlusionskriterier 

Inklusionskriterier var att söka orginalartiklar som skulle utgå från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna begränsades till perioden 2003-2014 och de skulle ha 

relevans för syftet. Artiklarna var peer reviewed och skrivna på engelska. 

Exlusionskriterier var studier äldre än 2003. Studier som bedömdes ha en låg kvalitet enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar exkluderades. Vår gräns sattes till lägre än 

grad II. 

Analys och Data 

Av de 15 inkluderade artiklarna har analysen utförts med inspiration av Friberg (2012, s.140-

142). Hälften av artiklarna lästes och granskades tillsammans och de resterande analyserades 

individuellt. De individuella granskningarna jämfördes sedan med varandra för att 

kontrollera att analyserna var likvärdiga. Artiklarna översiktslästes flera gånger för att 

uppfattningen om innehållet skulle bli trovärdigt. Sedan lästes de grundligare för att kunna 
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ta ut delar som syftade mot patientsäkerhet. Stycken i texten som var relevanta mot syftet 

markerades. De stycken som markerades samlades sedan i ett gemensamt dokument. När 

dokumentet lästes igenom gick det att se likheter och olikheter i artikelresultaten. De 

nyckelfynd som hittades i artikelresultaten delades in under de rubriker de representerade. 

Nyckelfynden kodades med olika färger och på så vis kunde de sorteras under fyra olika 

rubriker som rörde patientsäkerhet, vårdorganisation, utbildning, utbrändhet och trötthet. Utöver 

textdelen granskades även tabeller och grafer i de kvantitativa artiklarna. De 4 olika 

kategorierna finns även i tabell 2.  

Etiska överväganden 

Studierna som använts i denna litteraturöversikt har godkänts av etisk kommitté alternativt 

har noggranna etiska överväganden gjorts. De studier som inte godkänts av en etisk 

kommitté, var studier som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där det fanns etiska 

resonemang som krav för publicering (Polit & Beck, s. 150-153, 2012). 

Artiklarna har översatts till svenska på ett sätt så att innehållet inte förvanskas. 

RESULTAT 

Tabell 2. Resultatöversikt.  

Faktorer som påverkar patientsäkerheten 

Vårdorganisation 

Utbildning 

Utbrändhet 

Trötthet 

Vårdorganisationen har betydelse för patientsäkerheten 

Estryn-Béhar, Van der Heiden och the NEXT study group (2012) visade att sjuksköterskor 

som arbetar 12-timmars skift upplever osäkerhet om vad de ska delge när patienter och 

anhöriga ska informeras. Denna osäkerhet orsakades genom bristfällig information gällande 

patienters tillstånd och behandlingar de genomgått eller skulle genomgå. Det resulterade i en 

oro att begå misstag i arbetet. De sjuksköterskor som arbetar enbart dagskift (12-timmar) 
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upplevde flera störfaktorer i sitt arbete. Det var tillexempel avbrott i arbetet och hög fysisk 

belastning. När det gäller nattskift (12-timmar) upplever sjuksköterskor mer trötthet än 

dagsköterskor, och frekvensen av utbrändhet ökade. Det fanns samband mellan arbetstid 

över 8 timmar och bristande information och dokumentation om patienter. Bland de 

sjuksköterskor som arbetade 8 timmars arbetsskift var osäkerhet kring information och 

dokumentation lägre. Estryn-Béhar et al. (2012) studie visade att arbetstider längre än 8 

timmar är ett hot mot patientsäkerheten.  

Sannolikheten att göra fel ökar med långa arbetstider. De sjuksköterskor som arbetade skift 

längre än 12 timmar löper tre gånger större risk att begå misstag i sitt arbete. Denna risk 

påverkas inte av sjuksköterskornas ålder, typ av sjukhus eller typ av avdelning utan 

uteslutande på hur långa pass sjuksköterskor arbetar. Det som ökar hotet mot 

patientsäkerheten är hur många timmar sjuksköterskor arbetar och arbetets intensitet 

(Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges, 2004) 

Adami, Tzischinsky, Epstein, Herer och Lavie (2008) utförde undersökningar som visar att 

nattarbetande sjuksköterskors vanligaste negativa påverkan på patientsäkerhet är att 

administrera läkemedel fel och patienter som fått fallskador nattetid. Det har även Suzuki, 

Ohida, Kaneita, Yokoyama och Uchiyama (2005) påvisat. De visar samband mellan fel vid 

läkemedelsadministrering samt felaktig användning av medicinsk utrustning och att arbeta 

nattskift eller oregelbundna skift. Enligt Rouch, Wild, Ansiau och Marquié (2005) drabbas 

korttidsminnet vid roterande skift och då främst hos sjuksköterskor som arbetar nattskift. De 

sjuksköterskor som inte arbetat skift på mer än fyra år upplever fortfarande problem med 

minne och sömnstörningar. Enligt Warren och Tart (2008) minskade dokumentationsfel som 

sjuksköterskor gör med en tredjedel när deras jourschema minskade. De vanligaste 

dokumentationsfelen som gjordes var misstolkningar av smärtskalor och räknefel.  

Enligt Müller de Magalhães, Dall’Agnol och Marck (2013) finns samband mellan 

patientsäkerhet och hur mycket tid sjuksköterskor spenderar hos varje patient.  Hos 

patienter som får mer tid påvisas färre vårdrelaterade skador som fallskador, trycksår och 

urinvägsinfektioner som härstammade från urinkatetrar. Vid minskad tid hos patienter 

ökade också misstag som fel doseringar vid läkemedelsadministrering.  
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Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) påvisar att arbetsmiljö och trivsel på 

arbetsplatsen påverkar sjuksköterskors möjlighet att kunna ge patientsäker vård. 

Sjuksköterskor som är nöjda med sin arbetsmiljö begår färre misstag som har negativ 

påverkan på patientsäkerheten.  Enligt Ramanujam et al. (2008) är ett sätt att mäta 

arbetsbelastning antalet patienter per sjuksköterska och mängden dokumentation per 

patient. Vid mycket dokumentation ökar risken för att information försvinner eller glöms 

bort. Det i sin tur ökar risken för att sjuksköterskor begår misstag som har direkt negativ 

påverkan på patientsäkerheten. Personalbrist är en faktor till hög arbetsbelastning som i sin 

tur är en orsak till bristande patientsäkerhet. Enligt Nantsupawat et al. (2011) ansvarar 

sjuksköterskor för upp mot tio patienter under sitt arbetsskift på vårdavdelning. Vid så 

många patienter upplever sjuksköterskor att de inte kan ge en god och säker vård till sina 

patienter. 

 

Sellgren, Kajermo, Ekvall och Tomson (2009) kopplar hög arbetsbelastning till att antalet 

vårdplatser på avdelningarna har minskat. Resultatet av indragna vårdplatser är att de 

patienter som blir inskrivna har större vårdbehov än när platserna på avdelningarna var 

flera. Majoriteten av inneliggande patienter är multisjuka och äldre vilket kräver mer 

komplicerad och tidskrävande vård. Det i kombination med krav på kortare vårdtider leder 

till ökad arbetsbelastning och vårdtiden för patienterna blir kortare och intensivare. Det går 

enligt Sellgren et al. (2009) att se samband mellan den höga arbetsbelastningen och 

utmattningssymtom vilket även resulterar i en hög omsättning på personal.  

  

 Chan, Jones och Wong (2013) beskriver faktorer som begränsar sjuksköterskor i deras 

patientnära arbete. Dessa faktorer är arbetsbelastning och tidsbrist. Vid försämrad 

tillgänglighet för sjuksköterskor och hög arbetsbelastning blir vården inte patientsäker. 

Upprepad omvårdnadsdokumentation tar tid från det patientnära arbetet. Sjuksköterskor 

upplever att de inte kan ge den vård och säkerhet de önskar, istället kämpade de mot 

konstant tidsbrist. Det är inte ovanligt att sjuksköterskor får lämna uppgifter som inte är 

klara vid arbetsskiftets slut. Att patienter fick lite tid upplevdes också ge en sämre 

patientsäkerhet. 
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 Gillespie och Mellby (2003) visade samband mellan avdelningar med mycket 

bemanningspersonal och ordinarie sjuksköterskors trötthet. Det finns en risk att 

patientsäkerheten blir sämre när de sjuksköterskor som i vanliga fall arbetar på 

avdelningarna måste lägga mycket tid på att lära de andra sjuksköterskorna rutiner och 

moment som sker på deras avdelning. Bemanningspersonalen framkallar stress hos den 

ordinarie personalen och det gör att fokus flyttas från patientsäkerheten. 

 

Sjuksköterskans utbildning har betydelse för patientsäkerheten 

Enligt Ramanujam et. al (2008) är sjuksköterskors utbildning, arbetslivserfarenhet och 

eventuellt heltidsarbete relaterat till deras uppfattning om patientsäkerhet. Den uppfattning 

sjuksköterskor har angående patientsäkerhet är också satt i samband med möjligheten att 

styra sitt eget arbete. Vidareutbildade sjuksköterskor uppfattar sjukhusens avdelningar som 

mindre säkra för patienter på grund av de rådande arbetsförhållandena. Det sätts i samband 

med den kunskap och ökad medvetenhet som ökad utbildning ger. 

 

Enligt Dolansky, Druschel, Helba och Courtney (2013) är det viktigt att sjuksköterskor lär sig 

tänka systematiskt under utbildningen så att deras framtida vårdande blir patientsäkert.  Det 

är viktigt att sjuksköterskestudenter inte bara lär sig tänka scenarion, de måste få 

handledning i att hantera kritiska situationer. Sjuksköterskestudenter måste lära sig vikten 

av utvärdering och reflektion över grundorsaker till eventuella incidenter. 

Sjuksköterskestudenter måste läras generell prevention och inte fokus på individens misstag. 

Det är viktigt att de har kunskap om läkemedel, läkemedelsadministrering och hur 

felhantering av läkemedel ska förebyggas.  

 

Utbrändhet hos sjuksköterskor inverkar på patientsäkerheten 

Holden et al. (2011) beskriver samband mellan utbrändhet och felaktig 

läkemedelsadministrering. Faktorer som genererar utbrändhet är hög arbetsbelastning som 

relateras till underbemanning samt arbetsuppgifter med hög psykologisk påfrestning. 

Utbrändhet är enligt Holden et al. (2011) en stor riskfaktor för att begå fel vid 

läkemedelsadministrering. 
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Estryn-Béhar et al. (2012) visade att teamarbete utan samarbete ökar risken för utbrändhet 

och oro att begå misstag, vilket är negativt för patientsäkerheten. Vid ett teamarbete som inte 

fungerar ligger ofta konflikter och missnöje till grund. En faktor till utbrändhet är att inte ha 

möjlighet att påverka sitt arbetsschema och arbeta förlängda skift. Arbetar sjuksköterskor 

många förlängda skift fördubblas deras oro över att begå misstag i arbetet och de känner sig 

utmattade. Avbrott i arbetet och andra störande moment är också faktorer som ökar risken 

för utbrändhet. De sjuksköterskor som arbetar övertid är enligt Estryn-Béhar et al. (2012) 

signifikant mer oroade att begå misstag på grund av utmattning som gör vården 

patientosäker jämfört med sjuksköterskor som inte arbetar övertid. 

Ramanujam et al. (2008) beskriver att utbrändhet orsakar negativa personlighetsförändringar 

hos de drabbade sjuksköterskorna. Resultatet blir en vård som inte är patientsäker. Generellt 

är sjuksköterskor utmattade, de tvingas åstadkomma mycket med små medel, samtidigt som 

patienter och anhöriga har höga förväntningar och krav på vården. Sjuksköterskor blir 

därför utbrända i strävan att tillgodose patientsäker vård. 

 

Trötthet hos sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten 

Enligt Edwards, McMillan och Fallis (2013) påverkar trötthet patientsäkerheten negativt. 

Chefer på avdelningar beskriver situationer där sjuksköterskors trötthet under nattskift leder 

till misstag som påverkar patientsäkerheten. Exempel på tillbud som orsakas av trötthet är 

utebliven medicinering, felmärkta blodprover, fel vid läkemedelsberäkning och missade 

undersökningstillfällen. Direkta skador till exempel stickskador relateras även det till 

trötthet. Ett sätt att motverka trötthet är att sova under rasten på natten. Enligt cheferna finns 

det ingen speciell policy för sjuksköterskor att sova under nattskiftet. Att sova på rasten visar 

både positiva och negativa resultat för personalen. Positivt är att sjuksköterskor får chansen 

att bli mentalt utvilade och det ger en bättre reaktionsförmåga. Beslut som tas av utvilade 

sjuksköterskor blir säkrare. De negativa faktorerna med att sova på nattskift är att 

bemanningen på avdelningarna inte räcker för att vårda patientsäkert. De anhöriga känner 

oro och kan ha klagomål beträffande längden på rasten som används till att sova på. A 

Anhöriga uppskattar inte att sjuksköterskor sover på sin arbetstid.  Edwards et al. (2013) 

menar att bemanningen inte blir patientsäker nattetid om inte sjuksköterskor arbetar aktivt 
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med patienterna utan sover istället. Dessutom vaknar inte alla sjuksköterskor utan måste 

väckas av andra sjuksköterskor från annan avdelning. Sömn under rasterna på natten 

diskuteras av cheferna om ifall det skulle göra sjuksköterskor mer alerta på nattskiftet. Dock 

menar en del chefer att de känner oro när sjuksköterskor kommer till arbetet och inte är 

utvilade. Det är fel att de förlitar sig på att kunna sova på sin arbetsplats.  

Enligt Adami et al. (2008) lider kvinnliga sjuksköterskor i större utsträckning av 

sömnproblem än manliga. Skiftarbetande sjuksköterskor upplever svårigheter att somna och 

lider av huvudvärk vid uppvaknandet. Det resulterar i trötthet under dagens arbetspass.   

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Det fanns mycket skrivet om ämnet men mycket var inte vetenskapliga originalartiklar. För 

att smalna av mot syftet har avgränsningar använts. Avgränsningar gjorde att det var 

enklare att få fram relevant fakta.  

 

De sökningar som gjorts i databaserna har inte gjorts enbart med MESH-termer och 

Headings utan även med fritextord. Det skulle kunna ses som en svaghet då thesaurus är 

ämnade för att kunna hitta inom områdena med vedertagna sökord. Att inte ”patient safety” 

är med i alla sökningar ger också en svaghet eftersom att patientsäkerhet är en viktig del 

utav resultatet. Att använda patientsäkerhet i alla sökningar hade resulterat i en mindre 

mängd irrelevanta artiklar. De sökningar som gjordes i PubMed hade inte ”patient safety” 

bland sökorden och det gjorde med säkerhet att det uppfattades som att det fanns sämre 

urval av relevanta artiklar i den databasen. 

 

Under artikelsökandet söktes både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att bredda 

kunskapsområdet och få en bred syn på ämnet, men även för att få djupet som kvalitativa 

artiklar ger. Artiklarnas bredd gör att vårt resultat kan passa in på många olika arbetsplatser 

inom sjukvården.  

Att skriva om patientsäkerhet och faktorerna kring det har känts som ett hett ämne och att 

det ligger i tiden. Det har inte varit svårt att låta sig inspirerats i ämnet utan istället svårt att 

begränsa sig då det är lätt att dra slutsatser som gör att texten glöms att läsas 
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förutsättningslöst. På grund av detta fick ett par artiklar bytas ut i slutskedet då de faktiskt 

inte syftade på patientsäkerhet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer i sjuksköterskors arbete som 

påverkar patientsäkerheten. Resultatet visar att patientsäkerheten blir sämre av att 

sjuksköterskor arbetar oregelbundna skift och nattskift. Hög arbetsbelastning är också en 

faktor som gör vården mindre patientsäker. Symtom som utbrändhet och trötthet påverkar 

också patientsäkerheten. Däremot är grundutbildningen och främst vidareutbildningen av 

sjuksköterskor en viktig faktor för en god patientsäkerhet.  

 

Resultatet visade att inom dagens sjukvård arbetar sjuksköterskor ofta långa skift under hög 

arbetsbelastning och det är problematiskt att upprätthålla god patientsäkerhet. När 

sjuksköterskor arbetar ännu ett pass efter sitt ordinarie arbetspass med kort varsel finns det 

ingen tid för återhämtning mellan arbetsskiften. Att vårda patienter med god omvårdnad 

och patientsäkerhet fungerar inte om sjuksköterskor är trötta redan innan arbetsskiftet 

börjar. Sjuksköterskor alternerar ofta skift mellan dag, kväll och natt vilket gör att de får 

svårare att fokusera på arbetet då de upplever trötthet och utmattning. 

 

Vårdorganisationen har betydelse för patientsäkerheten 

 Resultatet visade att bra sjukskötersketillgänglighet är viktigt för att kunna tillgodose 

patienternas vårdbehov och hålla hög patientsäkerhet. Ett förslag för att minska hög 

arbetsbelastning skulle kunna vara att placera svårt sjuka patienter på rätt avdelning för att 

förbättra patientsäkerheten. Lång väntan för patienterna på grund av för få sjuksköterskor 

på avdelningen är en potentiell risk för patientsäkerheten. Resultatet visade också ett 

samband mellan missade identitetskontroller och få sjuksköterskor som arbetar med hög 

arbetsbelastning. För att motverka fel vid läkemedelshantering vore det bra om 

sjuksköterskor skulle kunna ha västar som varnar för att de är upptagna, eller att inte dela 

läkemedel i korridor utan gå undan och göra det i lugn och ro.  

 Enligt Debono et al., (2013) är en motivering till att sjuksköterskor tvingas arbeta förlängda 

arbetspass att patienterna ska få sin vård inom den tid de hade rätt till enligt gällande 
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vårdgaranti. För att kunna uppfylla vårdgarantin så arbetar sjuksköterskor fler pass än de 

ska varje månad. Vidare menar Debono et al. (2013) att vården måste anpassas till 

patienterna och deras behov. Det visar sig att regelverk och politiska beslut kring 

vårdgarantin med de personalförutsättningar som finns så leder det inte alltid till det bästa 

för patienterna. När sjuksköterskorna arbetar mycket förlängda arbetspass blir 

patientisoleringen sämre, sjuksköterskorna blev mer otillgängliga och det missade 

identitetskontroller vid intravenös medicinering. Detta visade även Gustafson och Olsson 

(2014) när de beskriver att sjukvårdens ledning måste ta ansvar för sjukvården och ge 

sjuksköterskor förutsättningar för sjuksköterskor att kunna genomföra ett patientsäkert 

arbete. 

 

Sellgren et al. (2009) beskriver i resultatet att arbetsbelastningen har ökat på 

vårdavdelningarna och vi anser att de svårast sjuka patienterna borde placerades på 

intensivvårdsplatser så att den höga arbetsbelastningen på vårdavdelningarna minskar. En 

möjlighet är att fler sjukhus inför så kallade intermediärvård med en avdelning med högre 

personaltäthet och med mer teknisk utrustning så att det blir ett mellanting mellan 

intensivvårdsavdelning och vårdavdelning. Enligt Lundberg (2002) kan 

intermediäravdelningen eller lätt-intensivvårdsavdelning vara en mellanlandning för 

patienter innan de ska vara på vanlig vårdavdelning. Att välja var patienter ska vårdas, ”rätt 

patient och rätt tidpunkt för intensivvård” eller förslag om mobila intensivvårdsteam skulle 

minska arbetsbelastningen och öka patientsäkerheten.  

Enligt Gibbons (2010) så är sjuksköterskor som använder copingstrategier de som upplever 

mindre personlighetsförändring under hög arbetsbelastning. Om sjuksköterskor däremot 

använder undvikande coping är det en omfattande risk för patientsäkerheten.  

 

Sjuksköterskans utbildning har betydelse för patientsäkerheten 

Resultatet visade att en god utbildning ger en vård som är patientsäker. Under 

sjuksköterskornas utbildning är det viktigt att förberedas på den kommande tiden inom 

yrket. Det är viktigt att lära sig hantera stress och ha en medvetenhet om hur hårt klimat det 

faktiskt kan vara inom dagens sjukvård. När det gäller patientsäkerhet och utbildning så har 

det ett starkt samband. Den kunskap som sjuksköterskestudenterna erhåller ger en 
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medvetenhet om hur patientsäkert arbete ska bedrivas. Utbildning och kunskap är viktiga 

faktorerna till att kunna motivera förändringar inom vården och uppnå en patientsäkerhet 

som gör patienterna trygga. Sjuksköterskor kan via sin utbildning få kunskap hur de ska 

kunna förmedla hur viktigt det är för patientsäkerheten att arbetsskiften och 

arbetsbelastningen är till fördel för de sjuksköterskor som arbetar. 

Enligt Willman och Östlinder (2008) finns flera studier som genomförts i Europa och 

Amerika angående sjuksköterskors utbildningsnivå och direkta samband mellan 

patientsäkerheten och patienternas överlevnad. Willman och Östlinder (2008) och Svensk 

Sjuksköterskeförening anser att patientsäkerheten, patientnyttan, kvaliteteten i hälso- och 

sjukvårdsarbetet och ledarskapet i vårdarbetet ska vara nycklarna i 

sjuksköterskeutbildningen. 

Miller (2006) menar att det är viktigt att skapa en positiv inlärningsmiljö för sjuksköterskor. 

En positiv inlärningsmiljö kan stabilisera hela omvårdnadsarbetet och göra vårdklimatet 

bättre.  

 

Utbrändhet hos sjuksköterskor inverkar på patientsäkerheten 

När det gäller att arbeta roterande skift så vore det bra om sjuksköterskor kunde få 

valmöjligheten att arbeta enbart dagskift eller nattskift inte enbart för sin egen hälsa utan 

också för att patientsäkerheten ska bli bättre. Det skulle underlätta att hantera en hög 

arbetsbelastning med kontinuerliga arbetstider. Vår erfarenhet är att vissa arbetsplatser har 

olika former av önskescheman för personalen, vilket ökar egeninflytandet över 

arbetstiderna. Sjuksköterskorna behöver dock ha kunskap om hälsosam rotationsriktning det 

vill säga hur arbetspassen planeras i förhållande till varandra.  

Enligt Muecke (2004) inverkar att arbeta treskift på den vård som sjuksköterskor ger till 

patienterna. Sjuksköterskorna är ofta trötta och utmattade efter att arbetat många och långa 

skift på tider de inte själva valt. Det leder till att sjuksköterskorna förbiser små vitala 

förändringar i patienternas tillstånd och kan begå medicineringsfel. 

När det gäller att planera skiftscheman menar Åkerstedt, Ingre och Kecklund (2012) att en 

bra variant är att få välja sina arbetstider själv. Arbetspassens längd samt återhämtningen 

mellan dem ska vara tillräcklig, och det är helst minst 13-14 timmar (EU:s minimiregel är 11 

timmar) men gärna upp till 16 timmar. De med oregelbundna arbetstider löper enligt 
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Åkerstedt et al. (2012) större risk för bland annat sömnproblem. Även Kendall–Raynor (2013) 

ansåg att långa arbetsskift gav negativ inverkar både på sjuksköterskors hälsa och 

patienternas säkerhet. 

 

Om sjuksköterskor inte hinner reflektera över sina beslut kommer patientsäkerheten 

försämras. Det är viktigt att poängtera att det måste finnas tid att reflektera och prioritera. 

Att inte hinna reflektera över beslut och inte hinna bearbeta sina känslor är en bidragande 

faktor till personlighetsförändringar enligt oss.  

Miller (2006) hävdar att om arbetssituationen inte kan påverkas upplever sjuksköterskorna 

känslor som hopplöshet och tvång att acceptera stress och tidsbrist som en del av arbetet. 

Ständig oro över att glömma nödvändiga arbetsuppgifter och känslor av att inte kunna räcka 

till upplever sjuksköterskor ofta. Vidare menade Miller (2006) att sjuksköterskor måste lära 

sig hantera dessa situationen genom att prioritera, arbeta i team och ha tid för reflektion för 

att komma över de känslor som är besvärliga. 

Gibbons (2010) att sjuksköterskor som är benägna att använda copingstrategier upplever en 

mindre personlighetsförändring under hög arbetsbelastning. Gibbons (2010) anser dock att 

om sjuksköterskor använder undvikande coping så är det en omfattande risk för 

patientsäkerheten då personlighetsförändringen kan bli större. Används det en 

problemfokuserad coping är det en fördel då det kan göra sjuksköterskorna mer optimistiska 

i sitt förhållningssätt till stress och de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och 

effektivt sätt. 

 

Trötthet hos sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten 

Det är viktigt att sjuksköterskor inte förbises när de påkallar att arbetsbelastningen är hög 

eftersom resultatet visar att det finns samband mellan trötthet och hög arbetsbelastning. 

Det är oerhört viktigt att sjuksköterskor lär sig att känna igen symtomen för utbrändhet och 

trötthet. Här behöver även chefer se över vad de kan förändra för att arbetsbelastningen ska 

sjunka. Patientsäkerheten måste prioriteras och sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

måste arbeta i ett väl fungerande team annars kommer belastningen bli ännu högre.  
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Resultatet visade att de personlighetsförändringar som sjuksköterskor kan genomgå vid 

utbrändhet är negativt för patientsäkerheten, de hör även ihop med Lazarus undvikande 

copingstrategier. Personlighetsförändringar medför att sjuksköterskor blir mer känslokalla 

och att de tappar en del av den kontroll de behöver för at klara av arbetet på ett 

tillfredställande sätt. Det gör att sjuksköterskor ofta väljer att undvika problem istället för att 

hantera den stress som uppstår i de situationerna. Författarna menar att en bra arbetsmiljö 

kan minska tröttheten och därmed också personlighetsförändringar och det gynnar 

patientsäkerheten. En annan risk med misslyckad coping på arbetsplatsen är att det blir 

svårare att inte ta med arbetet hem, och fundera över vad som missats och vad som skulle 

kunna gjorts bättre. Att inte kunna släppa arbetsplatsen i hemmet kan i sin tur leda till 

sömnsvårigheter som också påverkar patientsäkerheten negativt. 

 

Resultatet visar att vid längre sömnsvårigheter riskerar sjuksköterskor trötthet och det är ett 

problem för patientsäkerheten. Det är viktigt för patienternas skull att det finns tid till 

återhämtning och raster annars kommer vården bli av sämre kvalitet och det gynnar inte 

någon. 

Martin (2014) visar att det finns samband mellan trötthet och patientsäkerhet, samt att 

sjuksköterskor ska skada sig själva. Finns det inga möjligheter att korta ned arbetsskiftet så 

är det ännu viktigare med regelbundna raster och måltidsuppehåll. Som en 

försiktighetsåtgärd gällande patientsäkerheten bör arbetsskiftens längd ses över. Det finns 

enligt Martin (2014) starka belägg för att arbetsrelaterad trötthet och förlängd arbetstid hör 

samman. 

SLUTSATS 

Resultatet visade att patientsäkerheten försämras vid hög arbetsbelastning och skiftarbete. 

Det visade även att symtom som utbrändhet och trötthet gör vården mindre patientsäker. I 

de studier som valdes ut visade det sig att de flesta deltagare var kvinnor, vi funderade om 

forskningen sett annorlunda ut om det varit en jämn fördelning mellan kvinnor och män. I 

dagens samhälle är det trots allt kvinnorna som oftast sköter hem och barn utöver sitt 

heltidsarbete menar många av de studier vi använt i vårt resultat. Denna litteratur översikt 
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har betydelse för att ge kunskap om en del av de faktorer som påverkar patientsäkerheten i 

sjuksköterskors arbete. 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant med forskning som görs över en längre tid, från de nyexaminerade 

sjuksköterskorna och den stress de möter till hur de upplever sjuksköterskerollen och 

patientsäkerheten över den tid det tar att komma in i sin yrkesroll. Det skulle även vara en 

idé att forska på sjuksköterskor och patientsäkerhet men med en mer jämställd fördelning 

utav män och kvinnor bland deltagarna. Om fler studier gjordes i Sverige skulle det vara 

lättare att påverka arbetsförhållandena i vårt land om det går at påvisa hur 

patientsäkerheten är kopplad till de arbetsskift och den arbetsbelastning som råder på våra 

sjukhus idag.  
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Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod enligt Carlsson och Eiman 

(2003). 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej Angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej undersökt Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 %  

Bortfall med betydande för resultatet Analys saknas / 

Ja Nej   

Etiska aspekter Ej Angivna Angivna   

Resultat      

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller, etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet 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     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (Max 44 p) p p p p 

Grad I 80 %    p 

Grad II 70 %    % 

Grad III 60 %    Grad 

Titel     

Författare     
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Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod enligt Carlsson och Eiman 

(2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej Angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) Ej undersökt Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 %  

Bortfall med betydande för resultatet Analys saknas / 
Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej Angivna Angivna   

Resultat      

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 
tabeller, etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 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     

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (Max 45 p) p p p p 

Grad I 80 %    p 

Grad II 70 %    % 

Grad III 60 %    Grad 

Titel     

Författare     
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare(/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Metod 

Huvudresultat Kommentare

r gällande 

kvalitet 

Adami et al. 

(2008), Israel 

Förklara hälsoproblem 

och sömnmönster hos 

sjuksköterskor som 

arbetar roterande skift 

samt undersöka 

effekterna av skiftarbete. 

Kvantitati

v 

738 Besvara 

frågeformulär, 10 

frågor om sömn. 

Signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män i 

alla variabler. Under 12 

månader rapporterades 

205 kliniska fel av 201 

sjuksköterskor. 

 

37 p 

78,7 % 

Grad II 

Chan, Jones 

& Wang, 

(2012), Kina, 

Storbritannie

n 

Förklara hur 

sjuksköterskorna i Hong 

Kong upplever sin 

arbetstid. 

Kvalitativ 5 Intervju, var deltagare 

för sig totalt tre 

gånger. Varje tillfälle 

1,5–2,5 timmar. 

Totalt samlades 30 

timmars data in 

Sjuksköterskorna berättade 

om hur de skulle kunna 

arbeta mer tidseffektivt men 

att det kunde ha negativa 

konsekvenser för 

patienterna. 

37 p 

70,2 % 

Grad II 

Donalsky et 

al. (2013), 

USA 

Att beskriva ett fall av 

felmedicinering och ge 

förslag på förbättring till 

sjuksköterskeutbildninge

n 

Kvalitativ - Rapportering och 

samtal 

Viktigt hur sjuksköterske 

utbildningen lär ut, 

kommunikation och 

rapportering 

37p 

70,2% 

Grad II 

Edwards, 

McMillan & 

Fallis (2013) 

Kanada 

Chefers uppfattning och 

erfarenheter på 

intensivvårdsavdelningar av 

sjuksköterskor som sover på 

natt rasten. 

Kvantitati

v 

47 
Webbaserad 

undersökning. Tre 

individuella 

intervjuare med 

egen 

chefserfarenhet 

lotsade 

undersökningen och 

gav förslag på 28 

frågor. SPSS  v.18. 

Fatigue identifierades 

som ett hot mot 

patientsäkerheten. 

38p 

80.9% 

Grad I 
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Estryn-Béhar 

et al. (2012) 

Frankrike,  

 Bestämma effekten av 

arbetsscheman hos 

sjuksköterskor och 

medicinsk personal. 

Kvantitati

v 

77 681 varav 39 898 (51,7 %) 

svarade men enbart 25 924 

hade fullständiga svar. 

10 olika länder, 

sjukhus, sjukhem 

och hemsjukvården 

de fick 

frågeformulär per 

post. 

Att arbeta längre än 8 

timmar var inte bra för 

patientsäkerheten, skift 

längre än 12 timmar gav 

osäkra sjuksköterskor 

angående information till 

patienter och hade 

mycket avbrott i sitt 

arbete. 

32p 

70,2% 

Grad II 

Gillespie & 

Mellby 

(2003) 

Storbritannie

n   

Identifiera utbrändhet hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på 

akutavdelningen. 

Mixad 56 varav 30 svarade på 

frågeformuläret.  

Frågeformulär. Sjuksköterskor som 

arbetar i dålig arbetsmiljö 

och hög arbetsbelastning 

riskerar att bli utbrända. 

36p 

76,2% 

Grad II 

Holden et al. 

(2011)  

USA 

Mäta arbetsbelastning 

och utbrändhet hos 

sjuksköterskor på 

vårdavdelningar. 

Kvantitati

v 

203 + 144 på sjukhusen A och 

B. 

Information via 

möte eller skiftbyte 

om studien. Varje 

deltagare i 

undersökningen 

hade ett unikt ID. 

Individuella 

frågeformulär. Data 

samlades nov-dec 

2005 och mar-maj 

2006 på sjukhus A 

och B. 

Samband hittades bland 

annat mellan utbrändhet 

och felaktig läkemedels 

administrering 

37p 

78,7% 

Grad II 

Müller del 

Magalhães et 

al. (2013) 

Analysera eventuella 

samband mellan 

arbetsbelastning och 

patientsäkerhet.  

Mixad 11 071 patienter  

449 

sjuksköterskor/sjukhuspersona

Under det första 

kvantitativa steget 

av undersökningen 

användes databaser 

och kontroller som 

hur länge 

Studien visade att 
sängrelaterade fall, 

infektioner, 

personalomsättningen 

och sjukskrivningarna 

36p 

76,2% 

Grad II 
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 Brasilien  l på 11 slutenvårdsavdelningar 

Jan-dec 2009 

patienterna låg 

inne, antal patienter 

och sjuksköterskor 

på avdelningarna. I 

det kvalitativa 

steget användes 

fokusgrupper. 

Data samlades in 

jan-dec 2009 

ökade ju fler patienter 

som låg inne på avd. För 

många patienter var inte 

bra för patientsäkerheten.  

Nantsupawat 

et al. (2011) 

 Thailand 

Undersöka 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

bemanning på offentliga 

sjukhus i Thailand.  

Kvantitati

v 

8 222 (658) 

7 564 (92 %) deltog 
Demografiska 

frågeformulär. 

Deltagarna svarade 

på frågor om sig 

själva, bakgrund, 

ålder, kön och år 

inom yrket. 

Resultatet visade att 

antalet patienter per 

sjuksköterska var ca 10 

st. (7-13). För varje 

patient ökade risken för 

utmattning/utbrändhet 

och sämre 

patientsäkerhet. 

 

34p 

72,3 % 

Grad II 

Ramanujam 

et al. (2008) 

USA 

Uppfattningen hos 

sjuksköterskor över 

sambandet mellan 

arbetskrav och 

patientsäkerhet. 

Kvantitati

v 

850 Frågeformulär via 

mejl. 

Arbetsplatser med hög 

arbetsbelastning där har 

sjuksköterskor 

signifikant sämre 

uppfattning om 

patientsäkerheten. 

 

32p 

70,2% 

Grad II 

Rogers et al. 

(2004)  

USA 

Undersöka samband 

mellan sjuksköterskors 

arbetstid och misstag som 

görs.  

Kvantitati

v 

393 Deltagarna fick ett 

mejl som förklarade 

syftet med studien, 

sedan skulle de föra 

loggbok över sitt 

Resultatet visade att de 

flesta patientosäkra 

händelser sker när 

sjuksköterskor arbetat för 

många timmar, vanligt 

32p 

70,2% 

Grad II 
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arbete. var 

läkemedelsadministrering

s misstag.  

Rouch et al. 

(2005) 

Frankrike 

Skiftarbetets inverkan 

över tid på minnet och 

den kognitiva förmågan. 

Kvantitati

v 

3237, 76 % fullföljde studien Enkäter 

Neuropsykologiska 

tester 

Resultatet visade att 

skiftarbete gav sämre 

kognitiv förmåga, även 4 

år efter avslutat 

skiftarbete så kunde 

minnesstörningar finnas 

kvar. 

38p 

80,8% 

Grad I 

Sellgren et al. 

(2009) 

Sverige 

Undersöka vad som kan 

orsaka stor omsättning på 

personal på 

sjukhusavdelningar. 

Mixad 29 Fokusgrupper om 

3-9 deltagare/grupp. 

Totalt fem grupper. 

Diskussionerna 

bandades. 

Samband finns mellan 

hög arbetsbelastning och 

utbrändhet, 

patientsäkerhet och hög 

omsättning på personal. 

43p 

91,5% 

Grad I 

Suzuki et al. 

(2005)  

Japan 

Fastställa förekomst av 

dagtrötthet hos 

sjuksköterskor. Analysera 

samband mellan trötthet 

dagtid och medicinska 

misstag 

Kvantitati

v 

4407 Anonymt 

frågeformulär. 

Data samlades in 

under 2003. 

Samband kan ses mellan 

misstag och överdriven 

sömnighet. Sambanden 

sågs mellan 

läkemedelsadministrering

s misstag och skiftarbete 

samt ålder, felaktig 

användning av medicinsk 

utrusning och överdriven 

trötthet samt ålder och 

stickskador. 

36p 

76,6% 

Grad II 

Warren & 

Tart (2008) 

USA 

Fastställa om samband 

finns mellan trötthet och 

arbetstid. 

Kvantitati

v 

24  Data samlades in 

under tre månaders 

intervall sep, okt, 

nov 2006 och jan, 

feb, mar 2007. Det 

Dokumentationsfel 

minskade signifikant 

sedan jourschemat 

minskat. Fatigue orsakas 

utav långa skift, 

32 p 

70,2 % 

Grad II 
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data som samlades 

in var 

dokumentation från 

8- och 12 

timmarsskift samt 

joursjuksköterskor. 

telefonjour och 

otillräcklig vila. 

 


