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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige drabbas årligen över 100,000 patienter av vårdskador inom den 

somatiska sjukvården. En bristande arbetsmiljö ökade risken för att sjuksköterskor skulle 

begå misstag. Internationella rekommendationer belyste att sjukvården måste förbättra 

patientsäkerheten. Syfte: Syftet var att belysa patientsäkerheten på sjukhus i förhållande till 

sjuksköterskors arbetssituation. Metod: Litteraturöversiktens resultat baserades på 12 

vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: 

Resultatet redovisas under tre övergripande teman; Arbetsmiljö, Arbetsbelastning och 

Patientpåverkan. Patientsäkerheten påverkades negativt av en bristande arbetsmiljö samt av 

en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor. Diskussion: Patienter inom sjukvården har 

enligt lagen ett skyddsnät som skall säkerställa att vårdgivare arbetar utifrån ett 

patientsäkert arbetssätt, detta till trots skedde misstag som drabbade patienterna. 

Patientsäkerheten får aldrig negligeras av vårdpersonal eftersom deras främsta uppgift är att 

bidra till hälsa inte att försämra den. Slutsats: Sjuksköterskor bör vara medvetna om hur 

arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkar dem utifrån ett omvårdnadsperspektiv. För att 

minska sjuksköterskors arbetsbelastning bör deras förmåga att kunna delegera och prioritera 

omvårdnadsåtgärder vara väl utvecklad. 

 

Nyckelord: Arbetsbelastning, Arbetsmiljö, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Patientsäkerhet 
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Försämrad patientsäkerhet är ett globalt växande hälsoproblem. Risken att skadas under en 

flygresa är en på miljonen, medan risken att drabbas av en vårdskada som patient på ett 

sjukhus är en på tio (World Health Organization, 2014). Utredningar utfärdade av 

socialstyrelsen visar på att uppskattningsvis 105,000 patienter inom den somatiska 

sjukvården årligen drabbas av vårdskador (Socialstyrelsen, 2008). 

Bakgrund 

Omvårdnad 

Hälsa, miljö, människa och omvårdnadshandling är delar som omfattas av begreppet 

omvårdnad. Individens hälsa och välbefinnande kan ses utifrån två perspektiv, dels en fysisk 

hälsa vilket innebär avsaknad av sjukdom, och dels psykisk hälsa vilket kan upplevas som 

välmående trots att fysisk sjukdom föreligger. Miljö innefattar det som omger människan. På 

sjukhus krävs en god vårdmiljö för att förhindra vårdskador. Människan skall ses utifrån ett 

holistiskt perspektiv, patienten är sin egen resurs vilken är delaktig i utformandet av sin 

vård. En omvårdnadshandling innebär att bry sig om patienten, ge omsorg och att vilja 

denne väl. Det är essentiellt att sjuksköterskor är medvetna om sina egna värderingar. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient skall grunda sig på tillit och förtroende 

(Flensner, 2010, s. 99-104).  För att människor ska kunna förstå varandra krävs det något som 

binder dem samman, exempelvis gemensamma normer, regler, behov eller aktiviteter. Den 

som utövar omvårdnad skall inte förvänta sig någonting tillbaka i gengäld (Martinsen, 1989, 

s. 69, 71). 

En god omvårdnad är ett begrepp med många innebörder, synen på omvårdnad varierar 

utifrån vem perspektivet utgår ifrån. Sjuksköterskor, patienter, politiker samt samhället har 

alla olika definitioner av vad en god respektive bristfällig omvårdnad innebär. Sociala 

kontexter, ekonomiska aspekter, kulturella värderingar, sjukvårdspersonals moral och 

normer samt patienternas förväntningar på vården är alla delar som ingår i begreppet 

omvårdnad (Montgomery, Todorova, Baban & Panagopoulou, 2013). Martinsen (1989, s. 69-

79) menar att omsorg är grunden för all omvårdnad. 

Vidare beskriver Martinsen (1989, s. 69-79) i sin omvårdnadsteori att omsorg är den 

huvudsakliga utgångspunkten när det gäller alla människors liv. Hennes teori bygger på ett 
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filosofiskt tankesätt med en förståelse för sjuksköterskeyrket och grunderna i omvårdnad. 

Hon framhåller att människor är beroende av varandra och detta blir extra tydligt när en 

patient drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det märks även i vardagliga 

situationer, eftersom människan ständigt behöver respons från andra. Hon anser även att 

alla människor i grunden är goda och vill handla etiskt korrekt. Begreppet omvårdnad 

definieras som en förtrolig relation mellan två människor. Sjuksköterskor skall ta ansvar för 

de svaga och i alla situationer tänka ut den lösning som bäst gagnar patienterna (a.a.).  

Arbetsmiljö 

Definitionen på en god arbetsmiljö är att den är trygg, säker, kollegial och respektfull. Sex 

områden utgör essensen för en god arbetsmiljö; adekvat kommunikation i personalgruppen, 

samarbetsvilja, effektivt beslutsfattande, tillräckligt med personal, tid för återhämtning och 

ledning från en chef med auktoritet. Hot mot en god arbetsmiljö är ett aggressivt samt 

opassande beteende i personalgruppen. Detta ökar risken för att misstag skall begås, 

vårdåtgärder försenas, konflikter uppstår samt att personalen blir stressad (Longo & Hain, 

2014).  

Arbetsmiljöverket (2013) visar att hög arbetsbelastning, hot samt hot om våld, påfrestande 

relationer till patienter, stress, natt/skiftarbete och ständiga förändringar är de vanligaste 

förekommande faktorer som påverkar arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården negativt. En 

stor del av en bristande arbetsmiljö beror på tidsbrist, avsaknad av rutiner, förändringar 

samt att den psykosociala arbetsmiljön inte tas vid beaktande när arbetsmiljöarbetet 

genomförs (a.a.).  

Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav för att en god arbetsmiljö skall uppnås i vilken ohälsa 

samt olycksfall skall förebyggas. Miljön på arbetet skall anpassas till samtliga individer, 

oavsett deras fysiska eller psykiska förutsättningar. Vidare skall arbetsförhållandena ge 

möjlighet till yrkesmässig såväl som personlig utveckling. Lokalerna skall vara utformade 

efter lämpliga arbetsmiljösynpunkter innefattande områden som luft, ljud och ljus för att 

bidra till en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160). 

Stress 

Sjuksköterskors arbetsbelastning finns inte definierad i litteraturen utan ses som en subjektiv 

upplevelse. Denna är individuell och påverkas av flertalet faktorer så som arbetsmiljö, 
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kollegor, den egna individen, patienter och patienternas familjer. Dessa faktorer påverkar 

dels den fysiska arbetsbelastningen men även sjuksköterskors upplevelse av arbetstyngden 

(Myny et al., 2011). Alla människor upplever någon form av stress under sitt liv. Stress som 

en positiv faktor kan ses som en drivkraft, å andra sidan kan stress vara negativ där den är 

hämmande, destruktiv och rent av skadlig. Stress är en fråga om perception, ingenting är 

stressande så länge personen i fråga inte upplever detta (Wheeler, 1997). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet som begrepp är relativt nytt inom sjukvården. Området omfattar rutiner för 

en säker patientvård, att avvikelser skall rapporteras och att misstag skall följas upp. Detta 

gör att nya rutiner kan tas i bruk, vilket i sin tur medför att patientsäkerheten förbättras 

(Vaande Voorde & France, 2002). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är definitionen 

av begreppet patientsäkerhet att förhindra uppkomsten av vårdskada. Med vårdskada avses 

psykisk och fysisk skada eller lidande som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. En vårdskada varierar i 

allvarlighetsgrad, där allt från döden till ett fullt tillfrisknande innefattas (a.a.). Av den 

mängd patienter som varje år söker sjukvård, är antalet som drabbas av vårdskador 

oroväckande högt. Internationella rekommendationer menar på att hälso- och sjukvården 

aktivt måste förbättra patientsäkerheten (Hofoss & Delikås, 2008).  

Problemformulering 

Omvårdnad bygger på att det skapas trygga relationer mellan patienter och sjuksköterskor. 

För att detta skall kunna ske krävs goda förutsättningar på sjuksköterskornas arbetsplatser. 

Bristande patientsäkerhet är ett vanligt förekommande problem inom dagens sjukvård. 

Därför är det viktigt att belysa vilka arbetsmiljörelaterade faktorer på sjuksköterskornas 

arbetsplats som kan påverka patientsäkerheten negativt. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientsäkerheten på sjukhus i förhållande 

till sjuksköterskors arbetssituation. 

  



 
 

4 
 

Metod 

Design 

Designen i denna uppsats är en litteraturöversikt där kvantitativ och kvalitativ forskning 

analyserats och granskats. Genom systematiska val sammanställdes resultat inom rådande 

forskning och en översiktsbild skapades utifrån valt problemområde. Litteraturöversikter 

används dels av forskare som grund för problemformuleringar i kommande studier, såväl 

som det är ett verktyg för allmänutbildade sjuksköterskor att kunna hålla sig uppdaterade 

inom olika vårdvetenskapliga områden (Friberg, 2012, s.133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i förestående litteraturstudie skulle artiklarna beskriva 

allmänsjuksköterskors arbetssituation och/eller patientsäkerhet, vara skrivna på engelska, 

utgivna i amerikanska eller europeiska tidskrifter samt vara publicerade under de senaste 

fem åren. Artiklarnas innehåll skulle dessutom beröra något av omvårdnadsbegreppen för 

att inkluderas. Kontexten skulle vara av sådan art att den gick att överföra till svensk 

sjukvård. Artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design som uppfyllde 

granskningsgrad 1 (se bilaga 1) har inkluderats i studien. Artiklar exkluderades när 

undersökningsenheten var en annan yrkesgrupp än sjuksköterskor.  

Litteratursökning 

Sökningarna till litteraturöversikten gjordes i två olika referensdatabaser, PubMed som 

innefattar information inom områdena medicin och omvårdnad samt Cinahl vilken är en 

vårddatabas. Sökorden som kom att användas var ”stress; psycological”, ”patient safety”, 

”workload”, ”nursing”, ”personnel staffing and scheduling”, ”nursing staff; hospital” och 

”bullying” i olika konstellationer, för utförligare redovisning se tabell 1. Vidare beskrivning 

av MeSH-termer såväl Headings se tabell 2. Manuella sökningar kompletterade 

databassökningarna, detta gjordes genom läsning av artiklarnas referenslistor. Men även via 

förslagsartiklar som visades i tidsskrifternas databaser efter att artiklarna lästs i sin helhet.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval Artiklar använda i 

resultatet 
Pubmed 

140901 

Stress, psycological AND 

Patient safety 

Published date: 2009-, 

Engelska 

43 st 43* 

12** 

6*** 

4**** 

3***** 

Aiken et al. (2012) 

Kirwan et al. (2013) 

Witkoski Stimpfel et al. 

(2012) 

Pubmed 

140901 

Workload AND Nursing  Published date: 2009-, 

Engelska 

407 st 407* 

12** 

6*** 

5**** 

3***** 

Aiken et al. (2014)  

Happell et al. (2013) 

McGillis Hall et al.  

(2010) 

Cinahl 

140902 

Personnel Staffing and 

scheduling AND Nursing 

AND Patient Safety 

Published date: 2009-, 

USA 

205 st 205* 

21** 

14*** 

5**** 

2***** 

Aiken et al. (2012) 

Frith et al. (2012) 

Cinahl 

140902 

Personnel Staffing and 

scheduling AND Nursing 

AND Patient Safety 

Published date: 2009-, 

Europa 

133 st 133* 

4** 

1*** 

1**** 

1***** 

Twigg et al. (2011) 

Cinahl 

140902 

Bullying AND Patient safety  Published date: 2009- 40 st 40* 

3** 

1*** 

1**** 

1***** 

Spence Laschinger  

(2014) 

Manuell 

sökning 

140902 

  5 st 5* 

5** 

5*** 

2**** 

2***** 

Aiken et al. (2013). 

Mahmood et al. (2011). 

*Antal lästa titlar. **Antal lästa abstrakt. ***Antal lästa artiklar. ****Antal granskade artiklar för vetenskaplig kvalité. *****Antal 

inkluderade artiklar. 

Tabell 2. Sökordsöversikt. 

Sökord Cinahl Headings PubMed MeSH 

Omvårdnad Nursing (Keyword) Nursing 

Patientsäkerhet Patient Safety Patient Safety 

Arbetsbelastning Workload Workload 

Stress Stress, Psychological Stress, Psychological 

Personalbemanning och 

schemaläggning 

Personnel staffing and scheduling Personnel staffing and scheduling 

Vårdpersonal på sjukhus Nursing staff; hospital Nursing staff; hospital 

Mobbning Bullying Bullying 

Urval och granskning 

Processen gällande urval och granskning skedde i tre faser. Sökningarna under första fasen 

gjordes utifrån ett helikopterperspektiv, vilket medförde att en överblick skapades över valt 

ämnesområde enligt Friberg (2012, s. 137). Sökningarna resulterade i 828 artiklar där 

författarna gemensamt utförde en första granskning av titlarna för att finna en samhörighet 
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mellan titel och litteraturöversiktens syfte. Av dessa titlar valdes 776 artiklar bort eftersom 

de inte stämde överens med föreliggande syfte.  

I fas två tillkom fem artiklar genom manuella sökningar. Det fanns nu 57 artiklar vars 

abstrakt granskades gemensamt av författarna, för att frambringa en helhetsbild av 

artiklarnas innehåll. Resultatet från 28 av dessa artiklar överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte, de lästes noggrant igenom och diskussion fördes kring oklarheter 

och meningsskiljaktigheter som uppstod. De 28 artiklarna valdes ut för att genomgå fortsatt 

kvalitetsgranskning. Kraven för att artiklarnas resultat skulle inkluderas var att de hade 

direkt koppling till allmänsjuksköterskors arbetssituation gentemot patientsäkerheten, samt 

att det var en originalartikel. I detta steg exkluderades ytterligare 12 artiklar. 

I fas tre kvalitetsgranskades 16 stycken artiklar med hjälp av bedömningsmallarna skapade 

av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 2. Innan granskningen utfördes modifierades 

bedömningsmallarna genom att utesluta frågan ”antal patienter med lungcancer”. Mallarna 

användes i granskningarna av både kvalitativa och kvantitativa studier. I det fall där studien 

var av mixad design, användes båda granskningsmallarna. För att artiklarna skulle 

inkluderas i litteraturstudiens resultat krävdes att de skulle uppnå granskningsgrad 1, vilket 

innebar en totalpoäng motsvarande minst 80 % av maxpoängen. Litteraturstudiens resultat 

bygger på 12 artiklar vilka redovisas i tabell 1 och presenteras ingående i bilaga 1.  

Analys 

Resultaten lästes igenom ett flertal gånger av författarna enligt analysmetoden som finns att 

utläsa i Friberg (2012, s.140-141), därefter sammanställdes artiklarna i en översikt, se bilaga 1. 

Sedan tog en mer djupgående analys över vilket innebar att innehållet angreps utifrån en 

induktiv ansats, vars utgångspunkt var litteraturöversiktens syfte. Huvudfynden 

identifierades, numrerades och sammanfattades i ett separat dokument (a.a.).  

Resultatsammanfattningen färgkodades där likheter och skillnader extraherades. 

Färgkoderna visade på ett mönster ur vilka nio koder kunde utläsas. Utifrån dessa koder 

utformades tre övergripande teman och sju underteman, exempel synliggörs i tabell 3. 

Analysens teman med underteman redovisas i resultatet. 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Tema 

We found that a substantial proportion of 

nurses in every country reported quality of 

care deficits, high nurse burnout, job 

dissatisfaction, and intention to leave their 

current positions (Aiken et al., 2012, s.3).  

Flertalet sjuksköterskor 

rapporterade om en 

intention att lämna sin 

arbetsplats. 

Missnöje på 

arbetsplatsen. 

Bristande 

arbetsmiljö 

påverkade 

sjuksköterskor 

negativt. 
Arbetsmiljö. 

Bullying and all sources of incivility were 

significantly related to both nurse-assessed 

quality of care, adverse events, and 

perceptions of patient safety risk (Spence 

Laschinger, 2014, s.287). 

Mobbning var signifikant 

relaterat till 

patientsäkerheten. 

Mobbning inom 

arbetsgruppen. 

Bristande 

arbetsmiljö 

påverkade 

sjuksköterskor 

negativt. 

 

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2012, s. 150) beskriver hur de etiska principerna inom forskning finns för att 

skydda de människor som medverkar genom att säkerställa deras rättigheter. I förestående 

litteraturaröversikt förekommer originalartiklar godkända av etisk kommitté samt artiklar 

med etisk bedömning utförd av författarna till litteraturöversikten. Utifrån de publicerade 

uppgifterna gjordes en avvägning om de etiska principerna var tillfredställande och kunde 

accepteras av författarna till litteraturöversiktens resultat. De etiska principerna har 

granskats ytterligare utifrån författarnas värderingar, där inga ekonomiska eller moraliska 

konflikter fick förekomma.   

Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt. Inga data har uteslutits och inga data har 

manipulerats för att överrensstämma med litteraturöversiktens syfte. 

Resultat 
Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar, varav tio kvantitativa artiklar, en kvalitativ 

artikel samt en studie där mixad design användes. Analysen resulterade i tre teman och sju 

underteman som presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Översikt av resultatets teman och underteman. 

Tema Underteman 

Arbetsmiljö 
 Sjuksköterskors arbetsmiljö kontra patientsäkerhet. 

 Bristande arbetsmiljö påverkade sjuksköterskor negativt. 

Arbetsbelastning 

 Stressorer. 

 Störmoment i det vardagliga arbetet. 

 Fler patienter per sjuksköterska ledde till försämrad 

omvårdnad. 

Patientpåverkan 

 Tidsbrist hos sjuksköterskor orsakade bristande 

patientsäkerhet. 

 Avvikelser i sjuksköterskors läkemedelshantering. 
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Arbetsmiljö 

Sjuksköterskors arbetsmiljö kontra patientsäkerhet 

Av närmare 40,000 sjuksköterskor i USA, ansåg 30 % av dessa att arbetsmiljön var 

otillfredsställande (Aiken et al., 2011). Vidare rapporterades det om brister i omvårdnaden, 

utbrändhet bland personal och ett växande missnöje kopplat till arbetsplatsen. En stor andel 

sjuksköterskor gav sin arbetsplats undermåliga betyg rörande patientsäkerheten och flera av 

dem uttryckte en vilja om att lämna sin arbetsplats (Aiken et al., 2012). Vid de sjukhus där 

arbetsmiljön ansågs vara god, fanns goda relationer mellan sjuksköterskor och läkare. 

Sjuksköterskorna kände sig delaktiga i de frågor som rörde avdelningen och ledningen 

lyssnade på deras åsikter. Problem gällande patientsäkerheten identifierades och åtgärder 

vidtogs för att öka kvaliteten på vården. De sjuksköterskor som arbetade på dessa sjukhus 

såväl som deras patienter gav omvårdnaden ett bättre omdöme (Aiken et al., 2012; Kirwan, 

Matthews & Scott, 2013). 

Ett samband fanns mellan arbetsmiljö och bemanningen av sjuksköterskor. När en 

arbetsmiljö ansågs tillfredsställande gjorde ett extra antal sjuksköterskor på avdelningen att 

arbetsmiljön blev ännu bättre. Däremot gav inte fler sjuksköterskor på avdelningen samma 

effekt om arbetsmiljön var bristande. Den icke fungerande arbetsmiljön gjorde att 

sjuksköterskor blev utbrända i större utsträckning, missnöjet till arbetsplatsen ökade samt de 

avsåg att avsluta sin tjänst. Mortaliteten hos patienterna har direkt samband med 

sjuksköterskors arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat minskade patienternas risk att avlida med 

upp till 7 %. När sjuksköterskor rapporterade om en bra arbetsmiljö och att de hade ett lågt 

antal patienter per sjuksköterska ökade patientsäkerheten markant. Sjuksköterskorna 

skattade även sin arbetsmiljö högre (Aiken et al., 2011; Aiken et al., 2012). Resultaten visade 

på att en god arbetsmiljö för sjuksköterskor minskade risken för patienter att drabbas av en 

vårdskada med 14 % (Aiken et al., 2011). 

Bristande arbetsmiljö påverkade sjuksköterskor negativt 

En studie visade att av de 33,000 sjuksköterskor som deltog funderade hälften av dem på att 

lämna sin arbetsplats och 30 % av dessa avsåg avsluta sin karriär inom yrket helt och hållet 

(Aiken et al., 2012). Utbrändhet, missnöje på arbetsplatsen samt en önskan att lämna 

arbetsplatsen hade ett direkt samband med längden på arbetstiden. Risken att drabbas av 

utbrändhet ökade med två och en halv gånger när arbetstiden översteg åtta till nio timmar 
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per arbetspass. Skiftarbete och långa arbetspass ledde till stress och utbrändhet bland 

sjuksköterskor, de uttryckte att de fick för lite sömn samt att de kände av en konstant trötthet 

(Aiken et al., 2012; Happell et al., 2013; Witkoski Stimpfel, Sloane & Aiken, 2012). ”Well it’s 

crap. Like it’s not normal working night shift and you know you work a couple of night shifts and then 

you’ll have one or two days off. And come back exhausted still from the night shift” (Happell et al., 

2013, s. 642). Längre arbetstider påverkade även patienternas upplevelser av den vård de 

erhöll, patienternas missnöje ökade i förhållande till antalet fler timmar per arbetspass som 

sjuksköterskorna gjorde (Aiken et al., 2012; Happell et al., 2013; Witkoski Stimpfel, Sloane & 

Aiken, 2012).  

Problem i personalgruppen som mobbning, kommunikationssvårigheter och konflikter 

mellan sjuksköterskor, ledde till stress bland personalen. Dessa problemfaktorer medförde 

en försämrad patientsäkerhet, exempelvis genom en felaktig dokumentation i patienternas 

journaler. Mobbning var kopplat till antalet vårdskador som rapporterades, men även till 

hur sjuksköterskor gjorde sin bedömning av patientsäkerheten (Happell et al., 2013; Spence 

Laschinger, 2014). All form av trakasserier på arbetsplatsen var direkt förknippad med 

kvaliteten på den vård som sjuksköterskor gav. Utanförskap i personalgruppen, hade en 

stark koppling till antalet avvikelser som rapporterades från avdelningarna. Den vanligaste 

avvikelsen som rapporterades härrörde från patienter och deras anhöriga vilka var 

missnöjda med vården de fått av sin sjuksköterska (Spence Laschinger, 2014).  

Vid de vårdinrättningar där sjuksköterskor uttryckte en känsla av utbrändhet, försämrad 

patientsäkerhet, bristfällig omvårdnad till följd av sjuksköterskebrist samt ett nedsatt 

förtroende för ledningen, var även patienterna missnöjda i större utsträckning (Aiken et al., 

2012). Missnöje på sjuksköterskors arbetsplats påverkades av en rad faktorer, dålig lön, 

bristen på vidareutbildningar, uppskattning från ledningen var otillräcklig och en känsla av 

att inte utvecklas inom yrket (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013; 

Happell et al., 2013). Studien visade att svenska sjuksköterskor framhöll låg lön som den 

största anledningen till att vara missnöjd med sitt arbete, känslan av att inte utvecklas 

tillräckligt, låg som plats nummer två. Sjuksköterskorna uttryckte även en känsla av att vara 

missnöjda med arbetet i allmänhet. Samtidigt hade svenska sjuksköterskor ett av de lägsta 
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procenttalen i Europa när det kom till sjuksköterskor som ville avsluta sin tjänst (Aiken et al., 

2013).  

Arbetsbelastning 

Stressorer 

En hög arbetsbelastning medförde ökad stress och konflikter mellan sjuksköterskor i 

arbetsgruppen. Stressen uppkom från olika stressorer som exempelvis sjuksköterskebrist, 

eftersom de vardagliga sysslorna tog längre tid när färre sjuksköterskor fick utföra flera 

personers arbete. Ett högt antal inneliggande patienter, vilket innebar att ett patientsäkert 

arbete inte hanns med. Att läkare inte kom till ronden och kunde svara på de frågor som 

sjuksköterskor hade rörande patienterna, speciellt när patienterna var svårt sjuka. 

Administrativa uppgifter, som att dokumentera, vårdplanera, fylla på medicinvagnar, ordna 

praktiskt kring patienterna som exempelvis hemtransporter samt att prata med patienternas 

anhöriga. Stöd eller uppskattning från ledningen saknades samt att sjuksköterskorna aldrig 

fick höra att de utförde ett bra arbete. Slutligen saknades tid för återhämtning (Happell et al., 

2013). En sjuksköterska beskrev: “It’s the staffing shortages and the skill mix shortages… people 

still keep coming in the doors, irrespective of what the workload is… There’s very little downtime for 

nursing staff anymore. …It’s fast paced activity. So that’s a major stressor” (Happell et al., 2013, s. 

641). 

En hög arbetsbelastning ledde till att tid saknades för att sjuksköterskor skulle hinna avsluta 

och dokumentera sina arbetsuppgifter under sitt skift (Aiken et al.,2013; Happell et al., 2013). 

Detta medförde att en konflikt uppstod när sjuksköterskor som just påbörjat sitt pass fick 

extra arbetsuppgifter att utföra. Konflikter i en arbetsgrupp påverkade överrapporteringen 

negativt genom att information rörande patienter uteblev och missar i kommunikationen 

uppstod. Patientsäkerheten påverkades genom att den sjuksköterska som fick rapport gavs 

en ofullständig överrapportering om de inneliggande patienterna. Vilket kunde leda till att 

patienterna utsattes för fara samt att en ökad känsla av stress infann sig hos sjuksköterskorna 

(Happell et al., 2013). 

Andra omständigheter som orsakade stress hos sjuksköterskor var när de var i behov av 

läkarkonsultation utan att den kompetensen fanns att tillgå. Även yttre faktorer, som brist på 

parkeringsplatser ledde till att personalen kom stressade till arbetet. Patienter och deras 
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anhöriga bidrog till stress genom att ställa orimliga krav eller genom att avbryta 

sjuksköterskor när de var upptagna med en annan patient (Happell et al., 2013). En 

sjuksköterska beskrev:  

…the patient is complaining that she has no bread, you know, and she paged the nurse. The nurse is in 

the isolation room giving medications, and she thinks it is an emergency – so she leaves the isolation 

room. If I’m doing a dressing, or in isolation, I don’t want to be interrupted unless it is really urgent 

(McGillis Hall, 2010, s. 172).  

Störmoment i det vardagliga arbetet 

Olika störmoment påverkade sjuksköterskor under deras arbetsdag, nästan alla av dessa 

störmoment påverkade patientsäkerheten negativt. Majoriteten av störningarna härrörde 

från när sjuksköterskor blev avbrutna i sitt arbete av samtal från andra människor, 

exempelvis från kollegor, patienter och anhöriga. Patienter och dess anhöriga stod för den 

största andelen av de distraktioner som uppstod. Viss del av dessa avbrott medförde att 

sjuksköterskor inte hann förbereda sig tillräckligt inför olika omvårdnadsåtgärder 

(Mahmood, Chaudhury & Valente, 2011; McGillis Hall, Pedersen & Fairley, 2010). En 

sjuksköterska beskrev:  

Forget taking everything we need for a procedure into a room. Because we are so short staffed, and 

thinking of how much we have to do, we’re not really focusing on the task at hand. Like you are trying 

to do so many things at once, and juggle them all (McGillis Hall, Pedersen & Fairley, 2010, s. 171). 

I det vardagliga arbetet var patientnära arbete, dokumentation och läkemedelshantering de 

vanligaste momenten som sjuksköterskor blev avbrutna under (Mahmood, Chaudhury & 

Valente, 2011; McGillis Hall, Pedersen & Fairley, 2010). De distraktioner som sjuksköterskor 

utsattes för påverkade patientsäkerheten negativt. Detta genom att det blev ett avbrott i 

dokumentationen i patienternas journaler, vilket medförde att viktiga detaljer inte blev 

korrekt dokumenterade och därmed gick information förlorad. Läkemedelsdistributionen 

samt omvårdnadsåtgärder och behandlingar försenades, vilket medförde att patienterna inte 

fick sin medicin eller behandling i rätt tid. Det påverkade även miljön i vilken patienterna 

befann sig i genom avbrott i deras återhämtning, eftersom sjuksköterskan fick återkomma till 

patienterna flera gånger (McGillis Hall, Pedersen & Fairley, 2010).  

Fler patienter per sjuksköterska ledde till försämrad omvårdnad  

För varje extra patient sjuksköterskor fick ansvaret för rapporterade de om att omvårdnaden 

försämrades. Med en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor steg risken för mortalitet 
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bland patienterna med 3 %. Förhållandet mellan antalet patienter per sjuksköterska 

varierade. En studie som utfördes i 12 länder i Europa visade att Norge hade lägst antal 

patienter per sjuksköterska, Tyskland hade högst och Sverige placerade sig i mitten. Vid de 

sjukhus där detta förhållande var högt ökade risken för att patienterna inte skulle 

rekommendera sjukhuset och den omvårdnad som gavs där (Aiken et al., 2011; Aiken et al., 

2012; Aiken et al., 2013; Aiken et al., 2014).  

När antalet patienter per sjuksköterska minskade, minskade mortaliteten bland patienterna 

markant. Detta medförde även en nedgång i antalet patienter som drabbades av vårdskador 

(Twigg, Duffield, Bremner, Rapley & Finn, 2011). Mortaliteten bland patienterna i Europa 30 

dagar efter ett operativt ingrepp var drygt 1 %, sannolikheten för detta var minst i Sverige 

medan den var högst i Holland. Över en miljon patienter studerades och av dem drabbades 

35 % av en allvarlig vårdskada och av dessa avled ungefär 3 % till följd av den. Risken för att 

en patient ska avlida ökade med 7 % för varje extra patient som en sjuksköterska fick 

ansvaret för (Aiken et al., 2011; Aiken et al., 2014; Twigg et al., 2011).     

Patientpåverkan 

Tidsbrist hos sjuksköterskor orsakade bristande patientsäkerhet 

Det säkerhetsarbete som fastställdes av sjukhusledningen var avgörande för hur 

sjuksköterskor såg på patientsäkerheten. När sjukhusavdelningar hade tydliga 

säkerhetsrutiner förknippades detta av sjuksköterskor med en hög patientsäkerhet. Av 1397 

sjuksköterskor var det 72 % som årligen fick en intern vidareutbildning rörande 

obligatoriska säkerhetsrutiner (Kirwan et al., 2013). Patientsäkerheten var undermålig enligt 

flertalet sjuksköterskor. De hade inte tid att avsluta omvårdnadsarbeten vilket ledde till att 

arbeten blev lämnade ofullständiga eller delegerad till annan personal, samt att det saknades 

tid för administrering av smärtlindrande preparat och att ge olika behandlingar. Detta 

medförde att patienter inte blev tillräckligt smärtstillade samt att vårdtiden förlängdes. Det 

var vanligt att sjuksköterskor prioriterade bort arbetsuppgifter när tiden inte räckte till. Det 

skiljde sig åt mellan länder i Europa, resultatet presenteras i tabellform, se tabell 5 (Aiken et 

al., 2013; Kirwan et al., 2013). 
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Tabell 5. Arbetsuppgifter som bortprioriteras (procentuellt) av sjuksköterskor på grund av tidsbrist (Aiken et al., 2013). 
Bortprioriterade arbetsuppgifter England Finland Grekland Norge Sverige Tyskland 

Patientövervakning 34 26 56 25 20 37 

Hudvård 21 24 59 30 25 28 

Administrera läkemedel i tid 22 12 33 15 25 30 

Dokumentera 33 20 37 21 25 39 

Smärtlindrande behandling 7 7 28 4 6 19 

Behandling 11 8 26 7 6 15 

Förbereda patient inför utskrivning 20 13 37 14 16 24 

Trösta samt prata med patient 66 36 49 38 46 81 

 

Avvikelser i sjuksköterskors läkemedelshantering 

Av de patienter som vårdades på sjukhus drabbades ungefär 1 % av fel i 

läkemedelshanteringen. Följande huvudområden; läkemedelsadministrering, 

dokumentation och delning av läkemedel till patient var de vanligaste förekommande 

avvikelserna vid läkemedelshantering. Ett fel i läkemedelshanteringen innebar inte alltid att 

patienterna drabbades, närmare hälften av alla misstag upptäcktes innan de nådde fram till 

vårdtagaren. Av över 30,000 patienter var det 4480 som drabbades av en vårdskada av den 

grad att det krävdes övervakning eller åtgärder (Frith, Faye Anderson, Tseng & Fong, 2012).  

Sjuksköterskors arbetsmiljö hade en korrelation med antalet avvikelser som rapporterades 

gällande läkemedelshanteringen. Sjuksköterskor menade att de vanligaste bristerna var dålig 

belysning i medicinrummen, hög ljudvolym på avdelningen, oläsliga etiketter på 

läkemedelsförpackningar samt att läkemedel saknades (Frith et al., 2012; Mahmood et al., 

2011). Medan de vanligaste misstagen var feldoseringar, läkemedlet gavs till fel patient, 

riktlinjer gällande läkemedelshantering följdes inte samt att medicinen glömdes bort att ges 

(Frith et al., 2012). Arbetsmiljön var en påverkande faktor vid avvikelser som inträffade vid 

infusioner av läkemedel. Infusionen tog för lång eller kort tid, felaktig styrka på infusionen, 

icke fungerande infart och felaktigt läkemedel, har samtliga en korrelation med tidigare 

nämnda arbetsmiljöfaktorer (Mahmood et al., 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen till föreliggande uppsats gav flera tusen träffar, vilket resulterade i att 

sökorden har omarbetats under arbetets gång, detta för att hitta artiklar vars resultat 

specifikt härrörde till uppsatsens syfte. Endast artiklar från databaserna PubMed och Cinahl 

är inkluderade i föreliggande resultat. Detta kan anses vara en svaghet, dock utfördes 

flertalet sökningar i andra databaser, men ingen av de artiklarna överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte. Under sökningens framskridande framkom att flertalet artiklar 

återkom under olika typer av sökordskombinationer. Detta innebar för författarna att 

datamättnad inom valt ämnesområde nåtts, samt att de sökord som användes gav en 

områdestäckande information. Endast fritextsökordet ”Nursing” gav relevanta träffar till 

litteraturöversiktens resultat, övriga fritextsökningar bidrog inte till ny data. Författarna 

anser att resultatet inte påverkades av det faktum att endast 12 artiklar inkluderats. 

Sökorden ”work environment”,” burnout” och ”workplace” användes under sökningarna. 

Artiklarna som dessa sökningar resulterade i uppnådde inte litteraturöversiktens 

kvalitetskrav, vilket medförde att de valdes bort och är därmed inte presenterade i tabell 1 

och tabell 2.  

Inklusionskriterierna tillsammans med förestående sökord resulterade i artiklar som rörde 

arbetssituation kopplat till patientsäkerhet, dock inte enbart inom yrkeskategorin 

sjuksköterskor. Därför tillkom ett exklusionkriterium för att exkludera andra yrkesgrupper 

som inte hade koppling till litteraturöversiktens syfte. Under hela urvalsprocessen fanns 

omvårdnadsbegreppen med som ett inklusionskriterium. Artiklarna skulle innehålla något 

av omvårdnadsbegreppen hälsa, människa, miljö eller omvårdnadshandling för att 

medräknas i litteraturöversikten. Detta anser författarna vara en styrka för 

litteraturöversikten eftersom omvårdnad är sjuksköterskors huvudsakliga 

verksamhetsområde.  

Litteraturöversiktens resultat bygger till större delen av kvantitativ forskning, vilket var den 

vanligaste forskningsmetoden i det material som granskats av författarna. Polit och Beck 

(2012, s. 379) menar att med hjälp av statistiska analyser ges forskare möjligheten att kunna 

organisera, tolka samt kommunicera numerisk information inom det valda ämnesområdet 
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(a.a.). För att bredda samt styrka data som den kvantitativa forskningen gav, använde 

författarna sig av en kvalitativ studie och en artikel med mixad design, vilket kan ses som en 

styrka för litteraturöversikten. Polit och Beck (2012, s. 604) beskriver att med mixad metod 

stärks en hypotes av multipla och kompletterande data, där den som forskar kan vara mer 

trygg med validiteten i sitt resultat (a.a.). Ur den kvalitativa forskningen kunde sedan citat 

och sjuksköterskors upplevelser lyftas fram och komplettera den kvantitativa statistiken. En 

utmaning med kvantitativ forskning var för författarna att omvandla numerisk statistik till 

löpande text utan att tappa dess innebörd. Genom att bryta ut mätvärden från tabeller och 

förklara dess innebörd kunde stycken samt meningar skapas med ett beskrivande innehåll, i 

ett försök att tydliggöra resultatet för läsaren.  

Under temat Arbetsmiljö förekommer författaren L. H. Aiken med ett flertal studier. Detta 

kan upplevas som en svaghet, men författarna menar att ämnet som belysts i föreliggande 

litteraturöversikt ligger inom Aikens huvudsakliga forskningsområde. Enligt författarna är 

det en styrka att samtliga av hennes inkluderade artiklar i litteraturöversiktens resultat 

uppnådde 100 % på kvalitetsgranskningen, se bilaga 1. Det kan ses som en svaghet att delar i 

föreliggande resultat består av få artiklar. Dock är dessa områden så specifika och fler 

artiklar för att styrka dessa områden gick inte att finna eftersom de inte passade mot 

litteraturöversiktens syfte.  

Alla delar av litteraturöversikten genomfördes gemensamt av båda författarna, när problem 

och diskussioner uppstått har dessa kunnat redas ut omgående. Analysen genomfördes 

grundligt för att utesluta eventuella meningsskiljaktigheter, analysförfarandet fortsatte fram 

till att konsensus uppstod. Miljön i artiklarna valdes ut för att kunna generaliseras på svensk 

sjukvård, vilket författarna ser som en styrka genom att resultatet går att applicera på 

framtida arbetsplatser. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa patientsäkerheten på sjukhus i 

förhållande till sjuksköterskors arbetssituation. Tre huvudfynd identifierades i uppsatsen. 

När sjuksköterskor arbetar i en försämrad arbetsmiljö påverkas patientsäkerheten negativt. 

Detta visar sig genom en ökning i antalet vårdskador och att mortaliteten stiger bland 

patienterna. Det är många sjuksköterskor som funderar på att lämna sin arbetsplats till följd 
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av utbrändhet, en stor orsak till detta är missnöje med arbetstider. Sjuksköterskors 

arbetsbelastning påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten. 

Ulrich, Lavandero, Woods och Early (2014) visar likt uppsatsens resultat att sjuksköterskors 

arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Arbetsklimatet påverkas av en rad 

arbetsmiljöfaktorer så som kommunikation, samarbetsförmåga, ledarskap, att visa respekt 

gentemot sina kollegor, ångest, brist på bekräftelse i yrkesrollen och sjuksköterskors mentala 

välbefinnande (a.a.). Författarna menar att begreppet arbetsmiljö består av två komponenter, 

ett fysiskt klimat vilket präglas av yttre faktorer, samt ett psykiskt klimat där personens 

känsla av välmående inbegrips. Det psykiska klimatet påverkas av mobbning, trakasserier 

och utanförskap, vilket innebär att en väl fungerande arbetsmiljö är beroende av en rad olika 

faktorer för att den skall kunna ses som tillfredsställande.  

Litteraturöversiktens resultat visar att arbetsmiljön för många sjuksköterskor idag är 

ohållbar. Detta påverkar sjuksköterskor genom att de drabbas av utbrändhet och att 

missnöjet till deras arbetsplatser ökar. Det leder även till en försämrad omvårdnad för 

patienterna och en negativ utveckling av patientsäkerheten. International Council of Nurses 

(ICN, 2014) beskriver i sin etiska kod att sjuksköterskor tillsammans med samhället har ett 

ansvar för att tillgodose vårdbehov samt främja befolkningens hälsa och sociala anspråk. 

Författarna menar att en medvetenhet om de problem som en nedsatt arbetsmiljö åsamkar, 

måste lyftas bland sjuksköterskor och sjukhusledning. Det är oacceptabelt att dagligen låta 

sjuksköterskor arbeta i ohälsosamma miljöer i vilken de utsätter sig själva för en risk. 

Sjuksköterskor har professionen omvårdnad, men i en försämrad arbetsmiljö försvåras deras 

förmåga att kunna vårda. Dessutom menar författarna att patienterna utsätts för icke 

acceptabla risker. Flertalet studier visar på hur utfallet för patienten under sjukhusvistelsen 

är relaterat till den organisatoriskt fastställda arbetsmiljön som sjuksköterskor arbetar i 

(Aiken, Clarke & Sloane, 2002a; Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002b; 

Montgomery, Todorova, Baban & Panagopoulou, 2013).  

När sjuksköterskor arbetar i en bristande arbetsmiljö försämras förmågan att kunna ge en 

god omsorg och omvårdnad, vilket synliggörs i uppsatsens resultat. Sjuksköterskors 

medvetenhet gällande de faktorer som påverkar patientbemötandet är viktiga för att en god 

omvårdnad skall kunna tillhandahållas. Enligt författarnas tolkning handlar essensen i Kari 
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Martinsens (1989) omvårdnadsteori om ett möte mellan sjuksköterska och patient. Där 

tyngden i mötet präglas av relationen mellan dessa två individer. När sjuksköterskors 

sinnesro är påverkad av arbetsmiljön, avspeglas detta i den omvårdnad som ges. Genom en 

försämrad arbetsmiljö finns inte längre förutsättningar för att samspelet mellan 

sjuksköterskor och patient skall fungera. Fortsatt menar författarna att relationen ska präglas 

av en personlig och öppen närvaro med känsla av respekt och välmenande till patienten 

såväl som till yrkesutövandet. Sjuksköterskor skall förknippa en känsla av heder till att 

lindra lidande och att utföra sitt arbete väl. Omsorg är en vetenskap i vilken sjuksköterskor 

aldrig blir fullärda, utan den utvecklas under många år av yrkeserfarenhet. Grunden ligger i 

att kunna möta patienten utifrån ett holistiskt perspektiv, där patientens familj, religion, 

ekonomi och kultur formar den individanpassade omvårdnaden. Det är moraliskt viktigt för 

sjuksköterskor att omvårdnadsarbetet utförs korrekt eftersom ansvaret ligger i att ge svaga 

en god omsorg.  

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att längden på arbetspasset kan vara en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor blir utbrända. Garret (2008) visar att sjuksköterskor 

hanterar sin utbrändhet och stress genom att sjukskriva sig. Detta leder till en 

sjuksköterskebrist på avdelningen och patientsäkerheten äventyras. Beordrad övertid är ett 

vanligt förekommande tillvägagångssätt för att täcka den sjuksköterskebrist som råder på 

avdelningar. Denna bemanningspolicy leder till fatigue och utbrändhet, vilket i slutändan 

leder till mer beordrad övertid. Detta anses vara både kontroversiellt och potentiellt farligt. 

Risken att drabbas av utbrändhet samt sjuksköterskors intention att avsluta sin anställning 

ökar med varje extra patient de får ansvaret för (a.a.). Författarna anser att utbrändhet bland 

sjuksköterskor är ett växande problem. Att som sjuksköterska behöva stanna kvar efter den 

ordinarie arbetsdagens slut påverkar sjuksköterskornas hela vardag. Författarna tror att det 

inte enbart leder till utbrändhet, stress och konflikter på arbetsplatsen utan att det även 

påverkar sjuksköterskors hemmiljö, genom att förpliktelserna gentemot hemmet försakas. 

Detta i sin tur bidrar till att sjuksköterskor kommer trötta till arbetet och en negativ spiral har 

skapats.  

En stor andel sjuksköterskor avser att byta karriär till följd av utbrändhet enligt uppsatsens 

resultat. Författarna tror dock att genom en förbättring av negativa faktorer inom 



 
 

18 
 

arbetsmiljön för sjuksköterskor, skulle denna trend kunna avstanna. Genom ökad 

personalbemanning, större inflytande på arbetsplatsen och mer positiv uppmuntran från 

ledningen skulle sjuksköterskor trivas bättre på arbetet och därmed välja att stanna kvar. 

Ulrich et al. (2014) visar att, trots sjuksköterskor har bestämt sig för att avsluta sin tjänst kan 

de överväga att fortsätta sin anställning, om förbättringar inom arbetsmiljön sker. 

Enligt litteraturöversiktens resultat försämras både omvårdnad och patientsäkerhet när 

sjuksköterskors arbetsbelastning ökar. Författarna menar att arbetsbelastning för 

sjuksköterskor är ett svårdefinierat begrepp. Det är individers egen upplevelse och känsla 

som avgör hur de uppfattar arbetstyngden. Likt arbetsbelastning är definitionen av hälsa ett 

subjektivt begrepp, där inte enbart förekomst av sjukdom ger ohälsa. Utan det har en mer 

komplex struktur i vilken individens hela jag styr känslan över personens välmående. Vidare 

menar författarna att alla individer har olika förväntningar och krav gällande sin arbetsmiljö. 

Detta gör det svårt att skapa en miljö i vilken arbetsbelastning ses som tillfredsställande för 

samtliga på arbetsplatsen. En öppen dialog mellan sjukhusledning och sjuksköterskor krävs 

för att synliggöra och åtgärda detta problem, eftersom en hög arbetsbelastning inte enbart 

drabbar sjuksköterskor utan det påverkar även patientsäkerheten. I enlighet med 

föreliggande resultat visar Ulrich et al. (2014) att det antal sjuksköterskor som arbetar per 

skift skall vara tillräckligt många för att kunna uppfylla patienternas behov. Flertalet av de 

omvårdnadsåtgärder som prioriteras bort går att härleda till underbemanning på 

sjukhusavdelningen. Det är främst administrativa uppgifter som åsidosätts till gagn för de 

patientnära omvårdnadsåtgärderna.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att sjukvården i Sverige skall vara av god 

kvalitet med en god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet och 

behandling. Vidare ska den tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet inom 

sjukvården (a.a.). Patientsäkerhetslagen togs i bruk år 2010 och syftar till att främja patienters 

säkerhet inom vården. Patienter inom sjukvård har enligt lagen ett skyddsnät som skall 

säkerställa att vårdgivare arbetar utifrån ett patientsäkert arbetssätt. Detta till trots sker 

misstag som drabbar patienterna. Förklaringen till dessa misstag är många, vilket även 

belysts i föreliggande litteraturöversikt. Uppsatsens resultat belyser hur mortaliteten bland 

patienter ökar när sjuksköterskor har ansvar för många patienter. Shakelle (2013) visar likt 
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föreliggande resultat, att en del av de patienter som avlider till följd av sjukhusvård skulle 

kunna räddats, genom en utökad omvårdnad från sjuksköterskor. Författarna anser att 

patientsäkerhet aldrig får negligeras av vårdpersonal. När patienter försämras till följd av 

vårdskada är det något som har gått fel. Sjukvårdens främsta uppgift är att bidra till hälsa 

inte att försämra den. Sveriges Kommuner och Landsting (2014) menar att nästan var tionde 

patient som vårdas i Sverige drabbas av vårdskada. Den totala vårdtiden för dessa patienter 

fördubblas vilket medför att nära 10 % av alla vårdplatser i Sverige upptas av patienter vars 

vårdtid förlängts på grund av vårdskada (a.a.). Ökat lidande för patienter är, enligt 

författarna, inte den enda negativa konsekvensen av vårdskada. Samhällsekonomiska 

aspekter väger också in genom förlängda vårdtider och sjukskrivningar. 

Slutsats 
Litterturöversiktens viktigaste resultat visar att sjuksköterskors arbetssituation på sjukhus 

påverkar patientsäkerheten negativt. Det blir allt vanligare att det rapporteras om 

sjuksköterskor som inte längre orkar arbeta till följd av dåliga arbetsvillkor, även allt fler 

patienter drabbas av vårdrelaterade skador. Människor i dagens samhälle lever allt längre 

och vårdbehovet ökar, detta gör föreliggande litteraturstudies syfte högaktuellt. Det är 

grundläggande att sjuksköterskor är medvetna om hur arbetsmiljö och arbetsbelastning 

påverkar deras yrkesutövande utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskors förmåga 

att delegera och prioritera omvårdnadsåtgärder är väsentligt för att deras arbetsbelastning 

skall minska. Politiker och sjukhusledningar måste börja ta sjuksköterskors arbetssituation 

på allvar eftersom en bristfällig omvårdnad belastar sjukhusens ekonomi. Detta sker genom 

fler sjukskrivningar bland sjuksköterskor och förlängda vårdtider hos patienter. Fortsatt 

kvantitativ forskning behövs för att urskilja vilka faktorer som förbättrar sjuksköterskors 

arbetsmiljö samt med statistiska mätvärden fastställa vilket utfall det har på 

patientsäkerheten. 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Referenser 
*Artiklar inkluderade i resultatet. 

Aiken, L. H., Clarke, S. P., & Sloane, D. M. (2002a). Hospital staffing, organization and 

quality of care: cross-national findings. Nursing Outlook, 50(5), 187-194. doi: 

10.1093/intqhc/14.1.5 

Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Sochalski, J., & Silber, J. H. (2002b). Hospital nurse 

staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Journal of the 

American Medical Association, 288(16), 1987-1993. doi:10.1001/jama.288.16.1987 

*Aiken, L. H., Cimiotti, J. P., Sloane, D. M., Smith, H. L., Flynn, L., & Neff, D. F. (2011). Effects 

of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse 

work environments. Medical Care, 49(12), 1047-1053. doi: 10.1097/MLR.0b013e3182330b6e 

*Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., 

Bruyneel, L., Rafferty, A. M., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M. T., Tishelman, C., Scott, 

A., Brzostek,T., Kinnunen, J., Schwendimann, R., Heinen, M., Zikos, D., Strømseng 

Sjetne, I., Smith, H. L., & Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality 

of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe 

and the United States. British Medical Journal, 344(e1717), 1-14. doi: 10.1136/bmj.e1717 

*Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bryyneel, L., Van den Heede, K., & Sermeus, W. (2013). Nurses’ 

report of working conditions and hospital quality of care in twelwe countries in Europe. 

International Journal of Nursing Studies, 50(2), 143-153. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009 

*Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., 

Diomidous, M., Kinnunen, J., Kózka, M., Lesaffre, E., McHugh, M. D., Moreno Casbas, 

T., Rafferty, A-M., Schwendimann, R., Scott, P. A., Tishelman, C., van Achterberg, T., & 

Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine 

European countries: a retrospective observational study. The Lancet, 383(9931), 1824-

1830. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62631-8 

Arbetsmiljöverket. (2013). Inspektionskampanj SLIC 2012: Psykosociala riskbedömningar. (AV-

rapport, nr 2013:6). Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- studiematerial för undervisning 

inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS 

och Malmö högskola”. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle. 

Flensner, G. (2010). Det vetenskapliga ämnet. I E. Dahlborg Lyckhage (Red.), Att bli 

sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne (s. 85-104). Lund: Studentlitteratur AB. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: Studentlitteratur AB. 



 
 

21 
 

*Frith, K. H., Anderson, E. F., Tseng, F., & Fong, E. A. (2012). Nurse staffing is an important 

strategy to prevent medication errors in community hospitals. Nursing Economics, 30(5), 

288-294.  

Garret, C. (2008). The effect of nurse staffing patterns on medical errors and nurse burnout. 

Association of periOperative Registered Nurses Journal, 87(6), 1191-1204. doi: 

10.1016/j.aorn.2008.01.022  

*Happell, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K. J., Caperchione, C. M., & Gaskin, C. J. 

(2013). Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions. Journal of Nursing 

Management, 21(4), 638-647. doi: 10.1111/jonm.12037 

Hofoss, D., & Delikås, E. (2008). Roadmap for patient safety research: approaches and 

roadforks. Scandinavian Journal of Public Health. 36(8), 812-817. doi: 

10.1177/1403494808096168 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (Tryck: Åtta45, 2014)  

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

*Kirwan, M., Matthews, A., & Scott, A. P. (2013). The impact of the work environment of 

nurses on patient safety outcomes: A multi-level modelling approach. International 

Journal of Nursing studies, 50(2), 253-263. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.08.020 

Longo, J., & Hain, D. (2014). Bullying: A hidden threat to patient safety. Nephrology Nursing 

Journal, 41(2), 193-200. 

*Mahmood, A., Chaudhury, H., & Valente, M. (2011). Nurses’ perceptions of how physical 

environment affects medication errors in acute care settings. Applied Nursing Research, 

24(4), 229-237. doi: 10.1016/j.apnr.2009.08.005 

Martinsen, K. (1989). Omsorg, Sykepleie, Medisin. Oslo: Tano 

*McGillis Hall, L., Pedersen, C., & Fairley, L. (2010). Losing the moment: Understandning 

interruptions to nurses’ work. The Journal of Nursing Adminstration, 40(4), 169-176. doi: 

10.1097/NNA.0b013e3181d41162 

Montgomery, A., Todorova, I., Baban, A., & Panagopoulou, E. (2013). Improving quality and 

safety in the hospital: The link between organizational culture, burnout, and quality of 

care. British Journal of Health Psychology, 18(3), 656-662. doi: 10.1111/bjhp.12045 

Myny, D., Van Goubergen, D., Gobert, M., Vanderwee, K., Van Hecke, A., & Defloor, T. 

(2011). Non-direct patient care factors influencing nursing workload: a review of the 

literature. Journal of Advanced Nursing, 67(9), 2109–2129. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05689.x 



 
 

22 
 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins. 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

SFS 1982:763. Hälso- och Sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

Shakelle, P. G. (2013). Nurse-patient ratios as a patient safety strategy. Annals of Internal 

Medicine, 158(5), 404-410. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00007 

Socialstyrelsen. (2008). Vårdskador inom somatisk slutenvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

*Spence Laschinger, H. K. (2014). Impact of workplace misstreatment on patient safety risk 

and nurse-assessed patient outcomes. The Journal of Nursing Adminstration, 44(5), 284-290. 

doi: 10.1097/NNA.0000000000000068 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Patientsäkerhet lönar sig för patienten och vården. 

Hämtad 12 oktober, 2014, från Sveriges Kommuner och Landsting, http://www.skl.se/-

tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/patientsakerhetlonarsigforpatientenochvarden 

*Twigg, D., Duffield, C., Bremner, A., Rapley, P., & Finn, J. (2011). The impact of the nursing 

hours per patient day (NHPPD) staffing method on patient outcomes: A retrospective 

analysis of patient and staffing data. International Journal of Nursing Studies, 48(5), 540-

548. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.07.013 

Ulrich, B. T., Lavandero, R., Woods, D., & Early, S. (2014). Critical Care Nurse Work 

Environments 2013: A Status Report. Critical Care Nurse, 34(4), 64-79. doi: 

10.4037/ccn2014731 

Vande Voorde, K. M., & France, A-C. (2002). Protective error prevention in the intensive care 

unit. Critical Care Nursing Clinics of North America, 14(4), 347-358. 

Wheeler, H. H. (1997). Nurse occupational stress research 2: definition and 

conceptualization. Brittish Journal of Nursing, 6(12), 710-713. 

*Witkotski Stimpfel, A., Sloane, D. M., & Aiken, L. H. (2012). The longer the shifts for 

hospital nurses, the higher the levels of burnout and patient dissatisfaction. Health 

Affairs, 31(11), 2501-2509. doi: 10.1377/hlthaff.2011 

World Health Organization. (2014). 10 facts on patient safety. Hämtad 6 oktober, 2014, från 

World Health Organization, http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/-

patient_safety_facts/en/ 

 

 



Sida 1 av 3 
 

 
 

Bilaga 1. Artikelöversikt av inkluderade artiklar. 

Författare  

(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Aiken, 

Cimiotti, 

Sloane, 

Smith, Flynn 

& Neff 

(2011) 

USA 

Fastställa under vilka 

förhållanden som 

antalet sjuksköterskor 

per patient, deras 

arbetsmiljö och graden 

av deras utbildning 

påverkar 

patientsäkerheten. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie 

665 sjukhus, 

39,038 sjuk-

sköterskor, 

1,262,122 

patienter 

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Arbetsmiljön 

påverkar 

patientsäkerheten 

negativt i större 

utsträckning än 

antalet patienter 

per sjuksköterska.  

44 poäng 

100 % 

Grad 1 

Aiken et al. 

(2012) 

Belgien, 

England, 

Finland, 

Grekland, 

Irland, 

Holland, 

Norge, 

Polen, 

Schweiz, 

Spanien, 

Sverige, 

Tyskland,  

USA 

 

Att fastställa huruvida 

sjukhus med en hög 

kvalitet på 

vårdorganisationen 

påverkar 

patientsäkerheten och 

arbetstrivseln hos 

sjuksköterskor i 

europeiska länder. 

Kvantitativ 

tvärsnitts- 

studie 

 

61,168 Sjuk-

sköterskor, 

>130,000 

patienter 

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskor 

angav att när 

arbetsmiljön 

förbättrades och 

vårdtyngden 

minskade ökade 

patientsäkerheten 

och kvaliteten på 

vården.  

44 poäng 

100 % 

Grad 1 

Aiken, 

Sloane, 

Bruyneel, 

Van den 

Heede & 

Sermeus 

(2013) 

Belgien, 

England, 

Finland, 

Grekland, 

Holland, 

Irland, 

Norge, 

Polen, 

Schweiz, 

Spanien, 

Sverige, 

Tyskland 

Undersöka 

sjuksköterskors 

bedömningar gällande 

arbetsmiljö och 

kvaliteten på 

omvårdnaden samt 

hur de undviker att 

kvaliteten sjunker när 

det blir nedskärningar 

inom vården. 

Kvantitativ, 

tvärsnitts-

studie 

33,659 Sjuk-

sköterskor 

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskor 

rapporterade att 

de inte hinner 

slutföra sitt arbete, 

de är missnöjda 

med arbetsmiljön, 

närmare 50 % 

funderar på att 

lämna 

arbetsplatsen och 

allvarliga 

vårdskador inte är 

ovanliga. 

44 poäng 

100 % 

Grad 1 

Aiken et al. 

(2014) 

Belgien, 

England, 

Finland, 

Holland, 

Irland, 

Norge, 

Schweiz, 

Spanien, 

Sverige 

Fastställa om 

skillnader i antalet 

patienter per 

sjuksköterska 

påverkar mortaliteten 

efter kirurgiska 

ingrepp. 

Kvantitativ 

retrospektiv 

tvärsnitts-

studie 

26,516 Sjuk-

sköterskor, 

422,730 

patienter 

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

observationer, 

beskrivande 

statistik 

En ökning av 

sjuksköterskors 

arbetsbörda ökar 

risken för att 

patienten ska 

avlida efter 

operation.  

44 poäng 

100 % 

Grad 1 
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(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Frith, Faye 

Anderson, 

Tseng & 

Fong 

(2012) 

USA 

På avdelningar 

undersöka sambandet 

mellan antalet 

sjuksköterskor per 

arbetspass och 

avvikelser på 

läkemedels-

hanteringen.  

Kvantitativ 

Retrospektiv 

korrelations-

studie 

Nio 

avdelningar, 

31,080 

patienter 

(5-20 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Risken för antalet 

avvikelser rörande 

läkemedels-

hanteringen ökar 

när det är få 

sjuksköterskor per 

arbetspass. 

39 poäng 

89 % 

Grad 1 

Happell, 

Dwyer, 

Reid-Searl, 

Burke, 

Caperchione 

& Gaskin 

(2013) 

Australien 

Utifrån 

sjuksköterskors 

perspektiv identifiera 

faktorer som leder till 

stress.  

Kvalitativ 

utforskande 

studie 

38 sjuk-

sköterskor 

(<5 %) 

Fokusgrupper, 

semi-

strukturerade 

frågor, 

innehållsanalys 

12 olika faktorer 

som orsakar stress 

identifierades 

bland 

sjuksköterskorna. 

44 poäng 

98 % 

Grad 1 

Kirwan, 

Matthews & 

Scott 

(2013) 

Irland 

Undersöka om det 

finns samband mellan 

arbetsmiljön på 

avdelningen och 

patientsäkerheten. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie 

1397 sjuk-

sköterskor  

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Patientsäkerheten 

påverkas av 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

nivån på deras 

utbildning. 

44 poäng 

100 % 

Grad 1 

Mahmood, 

Chaudhury 

& Valente 

(2011) 

USA 

Sjuksköterskors 

uppfattning rörande 

vilken betydelse 

arbetsmiljön har på 

avvikelser gällande 

läkemedels-

hanteringen. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie 

84 sjuk-

sköterskor 

(<5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Flera faktorer kan 

påverka 

läkemedels-

hanteringen och 

dokumentationen 

negativt. 

42 poäng 

95 % 

Grad 1 

McGillis 

Hall, 

Pedersen & 

Fairley 

(2010) 

Kanada 

Utröna de faktorer 

som åsamkar avbrott i 

sjuksköterskors arbete. 

Mixad 

metod, 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

29 sjuk-

sköterskor i 

fokus-

gruppen. 

(<5 %) 

1687 

Observation

er 

 

Observation och 

fokus-grupper, 

undersökande 

statistik 

De vanligast 

förekommande 

avbrotten under 

sjuksköterskors 

arbete kommer 

från annan 

vårdpersonal. 

Kval 

43 poäng 

96 % 

Grad 1 

 

Kvant 

41 poäng 

93 % 

Grad 1 

Spence 

Laschinger 

(2014) 

Kanada 

Utröna huruvida 

mobbning på 

arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskors syn på 

patientsäkerheten. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie  

336 sjuk-

sköterskor 

(< 5 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskor 

anger att 

patientsäkerheten 

påverkas negativt 

när mobbning 

förekommer på 

arbetsplatsen. 

44 poäng 

100 % 

Grad 1 

Twigg, 

Duffield, 

Bremner, 

Rapley & 

Finn 

(2011) 

Australien 

Fastställa hur en 

ökning av antalet 

sjuksköterskor 

påverkar 14 stycken 

vanliga vårdskador.  

Kvantitativ 

retrospektiv 

kohortstudie 

150,925 sjuk-

sköterskor, 

236,454 

patienter 

(ej angivet) 

Hälso-

departementet, 

journalsystem, 

beskrivande 

statistik 

Fler 

sjuksköterskor 

leder till minskad 

risk för 

patienterna att 

drabbas av 

vårdskador. 

39 poäng 

89 % 

Grad 1 
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Huvudresultat Kvalité 

Witkoski 

Stimpfel, 

Sloane & 

Aiken 

(2012) 

USA 

Bland sjuksköterskor 

på sjukhusavdelning 

undersöka ifall det 

finns ett samband 

mellan arbetspassets 

längd och utbrändhet, 

missnöje med 

arbetssituationen samt 

intentionen att säga 

upp sig från 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie 

22,275 sjuk-

sköterskor 

(5-20 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Ju längre ett 

arbetspass är 

desto större är 

risken att 

sjuksköterskor 

drabbas av 

utbrändhet samt 

att vården de utför 

försämras, vilket 

påverkar 

patientsäkerheten 

negativt. 

41 poäng 

93 % 

Grad 1 
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Bilaga 2. Reviderad bedömningsmall kvalitativ metod (Carlsson & 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         

   Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

   Metodbeskrivning          

   (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

   Triangulering Saknas Finns     

   Urval (antal, beskrivning,         

   representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

   Internt bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

   Bortfall med betydelse för Analys saknas /       

   resultatet Ja Nej     

   Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

   Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

   Frågeställning besvarad Nej Ja     

   Resultatbeskrivning         

   (redovisning, kodning etc.) saknas Otydlig Medel Tydlig 

   Tolkning av resultat         

   (citat, kod, teori etc.) 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 

    

p 

Grad 1: 80 % 

   

% 

Grad 2: 70 % 

   

Grad 

Grad 3: 60 % 

    
     Titel         

Författare         
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