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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet 

eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen 

riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att 

arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera 

och arbeta som sjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor kan tillsammans med 

kompetensförsörjning och nya förutsättningar i bemanningen innebära negativa effekter på 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva hur kompetensförsörjning och bemanning inverkar på 

patientsäkerhet i slutenvården ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt valdes som metod för arbetet. Databassökningar genomfördes i 

PubMed och Cinahl, vilket resulterade i 16 artiklar som granskades och inkluderades i 

resultatet. En modifierad variant av integrerad analys har använts för att analysera 

artiklarna. 

 

Resultat 

 

Resultatet sammanfattades i tre kategorier; hur patientsäkerhet påverkas av sjuksköterskans 

kompetens, hur arbetsmiljön påverkar sjuksköterskans förmåga att utföra patientsäker vård 

samt hur bemanning och kompetensförsörjning i slutenvården påverkar patientsäkerhet. 

Resultatet visar på att en ökad kompetens bland sjuksköterskor minskar risken för 

vårdskador. Väl planerad bemanning och en god arbetsmiljö är också faktorer som ger 

förutsättningar för att leverera en patientsäker och god kvalitet i vården samt bidrar en 

hållbar arbetsplats för sjuksköterskor. 

 

Slutsats 

 

Denna studie visar att sjuksköterskor upplever att patientsäkerhet och vårdlidande påverkas 

av brister i bemanning och kompetensförsörjning. Väl planerad bemanning, kontinuitet, 

erfarenhet, kompetensmix och arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten positivt. Det 

påverkar även sjuksköterskors säkerhet och hållbarheten i sjuksköterskans uppdrag. De 

patientskador som orsakas av brister i kompetens och bemanning är till största del lindriga 

skador, men medför ändå ett lidande för patienter. Det är svårt att dra några slutsatser om 

beprövade system eller tydliga handlingsalternativ för att lösa problematiken inom 

bemanning och kompetensförsörjning. Det är dock tydligt att övertid och hög 

personalomsättning får direkta effekter såsom ökat antal vårdskador och därmed riskerad 

patientsäkerhet. 

 

Nyckelord: Bemanning, Kompetens, Patientsäkerhet, Sjuksköterska,   

 



   

 

 

 

 

   

 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

A market driven labor market for nurses endanger to have an impact on patient safety, as 

continuity of staffing in care changes and the supply of competences is at risk. Nurses are a 

scarce commodity in large parts of the world today, which means that employers have a 

responsibility to attract and provide the conditions for more people to study and work as 

nurses. The lack of nurses, together with the provision of skills and new conditions in 

staffing, can have negative effects on quality of care and patient safety. 

 

Aim 

 

The purpose was to describe how competence provision and staffing affect patient safety in 

outpatient care from a nurse perspective. 

 

Method 

 

A literature review was chosen as a method for the work. Database searches were 

performed in PubMed and Cinahl, resulting in 16 articles reviewed and included in the 

result. 

 

Results 

 

The result shows that increased competence among nurses reduces adverse events. Well 

managed staffing and a good work environment are also factors that provide the conditions 

for delivering a patient-safe and good quality of care as well as a sustainable workplace for 

nurses. 

 

Conclusions 

This study shows that nurses exprerience that patient safety and suffering in care are 

affected by staffing shortages and supply of skills. Well managed staffing, continuity, 

experience, skill mix and work environment have a positive impact on patient safety. It 

also affects the safety of nurses and the sustainability of the nurse's mission. The patient 

injuries caused by deficiencies in skills and staffing are mostly minor injuries, but still 

cause suffering for patients. It is difficult to draw any conclusions about proven systems or 

clear alternatives to solve the problem of staffing and supply of skills. It is clear that 

overtime and high personnel turnover have direct effects on increased injuries to patients 

and consequently risk patient safety. 

 

Keywords: Nurse, Patient safety, Personnel selection, Quality of nursing care, 
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INLEDNING 

En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor kan riskera att få försämrad effekt på 

patientsäkerhet i och med att kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och 

kompetensförsörjningen riskeras. I en artikel i Vårdfokus (2019) presenterar Weilenmann 

att riskerna med en marknadsstyrd vård och att sjuksköterskor byter jobb ofta för att höja 

sina löner, medför att stabilitet, kontinuitet och kvalitet i vården därmed brister. För bara 

tio år sedan ville chefer i vården rekrytera sjuksköterskor som var “unga och pigga”, nu 

efterfrågas stabila och kunniga sjuksköterskor som vill arbeta kvar länge. Det är brist på 

sjuksköterskor i stora delar av världen idag vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att 

attrahera fler att vilja studera till och arbeta som sjuksköterskor. Det ställer ökade krav på 

ledarskapet inom hälso- och sjukvården. Delvis kan bristen på sjuksköterskor förklaras av 

befolkningsökningen i världen. Bristen på sjuksköterskor kan tillsammans med 

kompetensförsörjning och nya förutsättningar på arbetsmarknaden innebära risker för vård 

och patientsäkerhet. Brister i patientsäkerhet kostar samhället stora belopp. Bara i Sverige 

medför vårdskador 1,3 miljoner extra vårddagar per år och kostnaden för vårdskador som 

kunnat undvikas beräknas uppgår till 7–8 miljarder kronor årligen. Uppkomna vårdskador 

orsakas av olika faktorer och brist på resurser som är både mänskliga och materiella. En 

försämrad vård och patientsäkerhet kan leda till ett ökat lidande för patienter. Detta vill vi 

undersöka i denna studie. 

 

Utifrån den erfarenhet vi tillskansat oss på den verksamhetsförlagda utbildningen, genom 

tidigare arbetslivserfarenhet från andra branscher samt det allmänna diskussionsklimat som 

råder i samhället idag, finner vi det intressant att granska sjuksköterskors perspektiv på 

bemanning och kompetensförsörjning av sjuksköterskor och dess effekter på 

patientsäkerhet. Detta med ett extra egenintresse eftersom författarna snart kommer vara en 

del av den arbetsmarknad som rör sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

Nedan beskrivs de centrala begreppen för uppsatsen; patientsäkerhet, vårdskador, 

personalkontinuitet, sjuksköterskans kompetens, kompetensförsörjning och bemanning i en 

marknadsanpassad hälso- och sjukvård samt vårdlidande. 

 

Patientsäkerhet 

I vårt arbete stöder vi oss på vårdvetenskapliga begrepp såsom “Patientsäker vård”.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) introducerade 2007 den första nationella 

satsningen på patientsäkerhet med tydliga fokusområden och åtgärdsprogram (fallskador, 

trycksår, läkemedelsfel och vårdrelaterade infektioner). Samma år påbörjades en 

patientsäkerhetsutredning som ledde fram till en ny patientsäkerhetslag som trädde i kraft 

den 1 januari 2011 (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659). Patientsäkerhet definieras som 

"skydd mot vårdskada" i patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhet definieras även som 

frånvaro av misstag i vården som kan skada patienten (Davies, Hébert & Hoffman, 2003).  

 

Orsaker till vårdskador går att finna i brister i verksamhetens rutiner, planering, 

arbetsmiljö, bemanning, kompetensutveckling, kommunikation, ledarskap och 

organisation. Säkerhetsåtgärder utformas därmed utifrån både individen och systemet. För 

individen innebär detta att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel (Lindh & 
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Sahlqvist, 2012). Otillräcklig, ineffektiv och bristande kommunikation och dokumentation 

samt försämrade samarbeten i arbetsgrupper har en negativ inverkan på patientsäkerheten 

(Ballangrud, Hedelind & Hall-Lorda, 2014). Patientsäkerhet är en grundläggande 

kvalitetsdimension i vården och är nära förknippat med god vård. Detta innebär att vården 

ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säker vård 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

You et al. (2013) såg i sin undersökning att en högre andel sjuksköterskor i relation till 

antal patienter samt högre utbildning hos sjuksköterskor, var starkt korrelerande med bättre 

vård för patienterna. De såg också att en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor skapade lägre 

risk för utbrändhet och missnöje med arbetsplatsen. Socialstyrelsen (2018) redogör för att 

det finns flera studier som visar att högre sjuksköterskebemanning minskar 

omvårdnadsrelaterade skador samt att en högre utbildningsnivå och längre erfarenhet hos 

sjuksköterskor kopplas till högre patientsäkerhet. Tillgång till specialistkompetens hos 

sjuksköterskor bidrar till minskad dödlighet, färre återinläggningar och kortare vårdtider. 

Socialstyrelsen (2018) slår även fast att det finns många faktorer som påverkar sambandet 

mellan brister i bemanning och kompetens och risken för vårdskador. De påtalar också att 

det saknas studier som visar var gränsen går för en säker kompetens (utbildningsnivå) och 

adekvat bemanning (antal personer per patient) i olika vårdsystem. 

 

Vårdskador 

Begreppet vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslag 2010:659). En allvarlig 

vårdskada definieras som en skada som är bestående och inte ringa eller som medfört att 

patienten får ett ökat vårdbehov eller har avlidit (Socialstyrelsen, 2018). Exempel på 

vårdskador är diagnostiska fel, fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner, 

läkemedelsrelaterade skador, undernäring eller skador till följd av kirurgisk behandling 

(Socialstyrelsen, 2017). SKL gör årligen mätningar och den senaste mätningen från 2019 

visar att andelen sjukhusförvärvade trycksår minskar, men ligger ändå på 9,3 procent. VRI 

(vårdrelaterade infektioner) ökar något i de mätningar som gjorts under 2019 och resultatet 

visar att 9,2 procent av alla observerade inskrivna patienter hade en vårdrelaterad infektion. 

10-15 procent av alla allvarliga skador i vården har sitt ursprung i en felaktig, försenad 

eller inte ställd diagnos (SKL, 2019). SKL identifierar flera orsaker som kan vara 

anledningen till vårdskador. De pekar på systemrelaterade faktorer som till exempel brister 

i kommunikation, information och samarbete bland vårdpersonalen, brister i arbetsmiljö 

som hög arbetsbelastning, kunskapsbrist som kan bero på otillräcklig utbildning, bristande 

erfarenhet och bristande handledning. Det kan också bero på ineffektiva processer både 

avseende vård och administration eller bristande kontinuitet i vårdprocessen (SKL, 2019). 

 

Enligt SKL (2013) visar mätningar att mellan 10 till 15 procent av patienter vårdade på 

sjukhus drabbas av någon form av skada. På grund av dessa vårdrelaterade skador uppstår 

1,3 miljoner extra vårddagar per år i svensk sjukhusvård. Sjukvårdens kostnader för dessa 

uppskattas till 11,5 miljarder kronor årligen. 7–8 miljarder kronor är den uppskattade 

kostnaden för skador som bedöms vara undvikbara (SKL, 2013). Nämnda kostnader är 

direkta kostnader för vården men vårdskador får även konsekvenser utanför slutenvården 

som indirekta kostnader orsakade av vårdskadan. För den skadade patienten och anhöriga 

kan skadan innebära utebliven inkomst,  patienten kan få försämrade försäkringsvillkor på 
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grund av den orsakade skadan, försäkringspremier som betalas ut för lidande och fysiska 

men höjer premier för övriga försäkringstagare. För stat och kommun går skatteintäkter 

förlorade. Företaget den skadade patienten arbetar på tvingas kanske rekrytera och ta in 

ersättande arbetskraft och initialt betala sjukpenning. Beroende på vårdskadans 

komplexitet kanske patienten inte längre är arbetsför. Patienten och anhörigas lidande 

orsakade av vårdskador är svårt att beräkna i kostnader och kan, förutom försämrad 

hushållsekonomi, medföra psykiskt lidande och behov av professionell hjälp. 

 

Personalkontinuitet  

Begreppet kontinuitet betyder enligt Svenska Akademiens ordlista (2019) oavbrutet 

sammanhang, att ha ett sammanhang över en längre tidsperiod. Innebörden av begreppet 

kontinuitet varierar. God kontinuitet i vården kan beskrivas som en situation där patienten 

känner trygghet i att alla samarbetar kring patientens problem och där god information gör 

vården säker och effektiv.  
 

Van Staden (2017) resonerar om effekterna av hög personalomsättning bland 

sjuksköterskor och vilka konsekvenser det får i termer av kostnader och effekter på 

förmågan att möta patienters behov och tillhandahållande av god vårdkvalitet. Eren och 

Hisar (2016) menar vidare att en stor personalomsättning bland sjuksköterskor har stor 

negativ påverkan på bemötandet av patienters vårdbehov och för utövandet av 

högkvalitativ vård. Begreppet personalkontinuitet används ofta som en indikator inom 

hemtjänsten där den beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare 

möter under en 14-dagarsperiod (Socialstyrelsen, 2016). Benner (2001) definierar 

sjuksköterskans kompetensnivåer och definierar att kompetens uppnås efter två till tre års 

anställning med samma arbetsuppgifter. En kortare anställningstid visar då på en låg 

personalkontinuitet i sjuksköterskegruppen. Personalkontinuitet här ska alltså inte likställas 

med att patienten möter olika personal som i hemtjänstexemplet ovan utan hur länge 

respektive individ arbetat för att uppnå rätt nivå av kompetens. Bristande 

personalkontinuitet kan medföra försämrad tillgänglighet, stängda vårdplatser och 

påverkan på patientsäkerheten enligt Socialstyrelsen (2019).   

 

Personalkontinuiteten har ett starkt samband med kompetens och en hög 

personalomsättning riskerar att utarma sjukhusens kompetenskapital då erfarna 

sjuksköterskor lämnar sina tjänster för att höja sina löner. Av sjuksköterskorna i Sverige 

anser 59 procent att personalomsättningen inte är på en rimlig nivå i deras organisation 

(Socialstyrelsen, 2019). Hög personalomsättning innebär brister i personalkontinuiteten 

och fler oerfarna medarbetare behöver introduktion och handledning. Även sjuksköterskor 

med lång yrkeserfarenhet kan vara oerfarna när de kommer till en ny arbetsgivare med nya 

rutiner och arbetssätt. I en undersökning som Svensk Sjuksköterskeförening låtit göra 

2019, säger 43 procent av sjuksköterskorna att de har funderat på att lämna yrket under det 

senaste året. Ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening Ami Hommel nämner flera krav 

för att sjuksköterskor ska vilja stanna i yrket (Wihlborg, 2019). Dessa krav är; ett rimligt 

antal patienter per sjuksköterska, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, bra 

chefsstöd och tydliga rutiner, uppvärdera sjuksköterskors kompetens och sjuksköterskor på 

samtliga ledningsnivåer. För att omvårdnaden ska få rätt fokus och uppmärksamhet i hela 

vårdprocessen krävs sjuksköterskor med mandat på samtliga chefsnivåer, såväl i första 

linjen som högre upp i chefslagren. Vi har valt att använda begreppet personalkontinuitet i 

syfte att belysa anställningstid hos sjuksköterskor ur perspektivet klinisk kompetens.  
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Sjuksköterskans kompetens 

Kompetenskraven för sjuksköterskor är omfattande. Omvårdnaden är den legitimerade 

sjuksköterskans specifika kompetens och den omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). De olika delarna som sammanfattar sjuksköterskans 

arbetsområde är omvårdnadsprocessen som sjuksköterskan leder, samordnar och planerar 

samt att omvårdnaden sker personcentrerat och utgår från patientens individuella behov. 

Sjuksköterskan bör ha förmågan att samverka i team med andra professioner, att arbeta 

evidensbaserat och att se förbättrings och kvalitetsutvecklings-potential. Att arbeta 

patientsäkert, ha kunskap om aktuella lagar och regelverk samt hantera informatik är också 

arbetsområden som ingår i professionen. Sjuksköterskan har även det pedagogiska ansvaret 

för både patient, närstående och medarbetare runt patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Jones och Johnstone (2019) visar att sjuksköterskors kompetensnivå är avgörande 

för att identifiera brister i processer, tillgänglig utrustning, material och den kliniska 

miljön. Den kompetenta sjuksköterskan har förmåga att identifiera brister och även att rätta 

till dem. 

 

Säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och det innebär att ha kunskap om 

risker i vården och att arbeta på ett sådant sätt att de riskerna minimeras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Alla professioner runt patienten delar det ansvaret men det 

kräver att alla tar ansvar ur sitt perspektiv. Ytterligare en dimension av kompetens är 

vårdteamets samlade kompetens. En ändamålsenlig sammansättning av olika kompetenser 

i teamet eftersträvas med stabila arbetsgrupper - något som försvåras vid hög 

personalomsättning eller om verksamheten saknar fast bemanning (Socialstyrelsen, 2018). 

Schemaläggningen är också viktig och det kan få negativa konsekvenser om individuella 

önskemål väger tyngre än behovet av teamkompetens. Risker i vården kan undvikas genom 

god yrkeskunskap och ett interprofessionellt samarbete. Benner (2001) beskriver 

sjuksköterskans kliniska kompetens i en trappa bestående av fem nivåer. Nivåerna delas in 

i nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Weilenmann (2018) 

diskuterar att det i andra länder finns avancerade specialistsjuksköterskor i mycket större 

utsträckning än i Sverige där det hittills bara finns ett 30-tal färdigutbildade. Avancerade 

specialistsjuksköterskor har fördjupad akademisk och klinisk kompetens både inom 

omvårdnad och medicin. Dessa högutbildade specialister kan ha en positiv påverkan på 

övriga sjuksköterskors kompetens, men även på patientsäkerhet och minskad dödlighet. 

Specialistsjuksköterskor kan också överbrygga det glapp som idag finns mellan medicin 

och omvårdnad. Socialstyrelsen (2018) redogör för att avsaknaden av krav på fortbildning 

av specialistutbildade sjuksköterskor är ett problem. Vården utvecklas i en allt snabbare 

takt och regelbunden fortbildning är nödvändig.  

 

Islamoska, Nilsson, Sjöström och Willman (2009) diskuterar att beslutsfattare och chefer 

inte enbart ska titta på de olika professionernas formella kompetens. Även nivåskillnader 

inom samma profession bör beaktas. De rapporterar att det finns få forskningsstudier om 

arbetsmodeller där kraven på sjuksköterskors arbete formaliserats utifrån kompetens och 

erfarenhetsnivå för att förbättra patientsäkerhet. En nyutexaminerad sjuksköterska har 

samma ansvar som en erfaren sjuksköterska och alla tjänster är likvärdiga. Genom att 

formalisera sjuksköterskans roll i kompetensnivåer kan det göras skillnader i kliniska 

prestationer och ansvar. Författarna lyfter också fram att vården blir mer avancerad och 
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specialiserad vilket medför ett tydligare behov av kompetensstegar som kan tillvarata 

variationen i kompetens och erfarenhet. Region Stockholm har arbetat fram en karriärstege 

för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor i klinisk vård uppdelad i sju 

steg. Syftet med kompetensstegen är att attrahera, inspirera och behålla medarbetare. 

Stegen ska skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling och ska 

fungera som ett ramverk. Den ska kunna användas vid individuella 

kompetensutvecklingsplaner, vid kompetens- och bemanningsplanering, rekrytering och 

lönesamtal (Region Stockholm, 2017).    

 

Tran & Johnson (2010) slår fast att det finns en tydlig koppling mellan sjuksköterskans 

kompetens och patientsäkerheten. Faktorer som orsakade den höga arbetsbelastningen och 

uppkomna fel i vården kunde bero på ledningen, chefer och bristande fördelning av 

tillgängliga resurser. Detta gällde både mänskliga och materiella resurser, brist på personal, 

långa arbetsdagar samt brist på kompetens och information. Vetenskapliga bevis från olika 

länder indikerar också att avdelningar med fler sjuksköterskor och en större kompetens 

visar på bättre vårdutfall och främjande av säkerhet (West, Mays, Rafferty, Rowan & 

Sanderson 2009). Ett sätt att upprätthålla god kompetens är att använda sig av 

Magnetmodellen. Det är en personalmodell som tillvaratar sjuksköterskors kompetens och 

minskar personalomsättningen samt gör dem mer involverade i arbetet gällande en säkrare 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). Sjuksköterskor på magnetcertifierade sjukhus 

upplever en bättre arbetstillfredsställelse och en högre andel kompetenta kollegor i 

jämförelse med icke magnetcertifierade sjukhus (Lesley, Matthew, McHugh & Aiken, 

2012). 

 

Kompetensförsörjning och bemanning i en marknadsanpassad hälso- och sjukvård 

Heinen et al. (2012) undersökning bland tio länder i Europa visar att i snitt nio procent av 

sjuksköterskorna överväger att lämna sitt yrke. Utbrändhet var en av de främsta orsakerna 

till att de övervägde att lämna yrket. De har inte hittat nåt samband för att mätvärdet 

sjuksköterskor i relation till antal patienter, storleken på sjukhuset, utbildningsnivå och 

vårdkvalitet skulle påverka viljan att lämna yrket. Det finns stora skillnader i orsaker 

mellan länderna som ingår i undersökningen. Ma, Lee, Yang och Chang (2009) visar att en 

ännu större andel, cirka en tredjedel, överväger att lämna sitt yrke och anger att en 

anledning är missnöje med lönen och att tvingas arbeta skift. De anger att sjuksköterskor 

som upplever att de inte tjänar tillräckligt antingen slutar eller utvecklar en låg motivation 

till sitt arbete. Heinen et al. (2012) lämnar förslag på åtgärder till sjukhusledningar och 

chefer att se över ersättningsnivåer vid skiftesarbete, att introducera bonusar kopplade till 

utförande samt lansera ett kliniskt nivåsystem, en typ av lönetrappa, baserad på kompetens 

och utförande. De sammanfattar vidare att ledningen måste identifiera sårbara grupper som 

unga och relativt nyanställda som en riskgrupp som är mer benägna att byta anställning 

ofta och även att utveckla strategier för att minska riskerna för utbrändhet. Cho, Ketefian, 

Barkauskas och Smith (2003) menar att frekvent användning av tillfälliga sjuksköterskor 

väcker oro över kvaliteten på vården, patienttillfredsställelsen och moralen hos permanenta 

sjuksköterskor vilket i sin tur leder till risk för ökad personalomsättning. Nyanställda 

sjuksköterskor behöver tid för att bli bekanta med sin nya avdelning och utveckla sin 

kompetens vad gäller nya krav. Att på lång sikt investera i fast personal, till skillnad från 

visstidsanställda eller bemanningspersonal, skulle främja ett bättre vårdresultat (Cho et 

al.2003).  
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Sedemark (2015) menar att bemanningskrisen i svensk sjukvård kan bero på stress, 

arbetstider och fel lön. En stor del av krisen kan också bero på bristen på erfarna 

sjuksköterskor som lär upp de nyexaminerade. En erfaren sjuksköterska har den kliniska 

blicken som kräver många års erfarenhet att utveckla. Den kliniska blicken innebär 

kunskap samlad genom erfarenhet och kontinuitet. Sedemark (2015) skriver vidare att 

bristfällig löneutveckling och arbetsmiljö är en orsak till att många sjuksköterskor byter 

arbetsplats men ger också uttryck för att sjuksköterskorna vill ha uppskattning för sina 

kunskaper och sin samlade erfarenhet. Brister i kompetens bedöms som mer riskfyllt än 

brister i bemanning eftersom det senare är lättare att kompensera för (Socialstyrelsen, 

2018). Enligt Socialstyrelsens rapport Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur 

brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten (2018), finns tre olika sätt 

att hantera brister i kompetens eller underbemanning av vårdpersonal. Det kan vara 

förändrade arbetssätt, bemanning med mindre kompetent personal eller att stänga 

vårdplatser när patientsäkerheten inte kan garanteras. Socialstyrelsen (2018) menar också 

att riskerna med kompetensbrist är högre än bristerna i bemanning. Kompetensbrist leder i 

högre utsträckning till vårdskador medan bemanningsbrist leder till sämre arbetsmiljö med 

ökad belastning för de som arbetar. West et al. (2009) finner i sin studie att inlagda 

patienter löper en större risk att dö då arbetsbelastningen är stor till skillnad från de 

patienter som vårdas då arbetsbelastningen är låg.  

 

Socialstyrelsen (2018) tar vidare upp att enbart formell utbildning inte ger full 

yrkeskompetens för sjuksköterskor. Erfarenhet behövs också. Att tillfredställelsen hos 

sjuksköterskor styrs av en stabil arbetsstyrka, att lyckas bibehålla personalstyrkan och 

förbättrad kvalitet i arbetsmiljön förbättrar resultatet av patienternas vård. Socialstyrelsen 

(2018) menar att de främsta konsekvenserna av brister i bemanning eller kompetens är hög 

arbetsbelastning med ihållande stress, bristande personalkontinuitet, fel och otillräcklig 

kompetens för uppgiften hos personalen, överbeläggningar, längre väntan eller högre 

tröskel för vård för patienterna. Även om otillräcklig bemanning eller kompetens kan 

hanteras på kort sikt så riskerar det att förvärra situationen på lite längre sikt beroende på 

hur verksamheternas ledning hanterar detta. Enkätundersökningen visar att den allra 

vanligaste negativa konsekvensen, är ökad arbetsbelastning för personalen följt av olika 

typer av tillgänglighetspåverkan. Brister i kompetensförsörjning beskrivs i Vårdanalys 

(2018) för sjuksköterskor på akutmottagningar runt i Sverige. Rapporten menar att 

bristerna framför allt kan ge effekt på en god och patientsäker akutsjukvård. 

Verksamhetschefer i studien bekräftar att det är svårt att både rekrytera och behålla 

kompetent och erfaren personal. Förslag på att öka möjligheten att attrahera och behålla 

personal på akutmottagningar är högre lön och ersättningar som premierar arbete på 

obekväma arbetstider men även ett större inflytande över den egna schemaläggningen.  

 

Lönebildning för sjuksköterskor sammanfattas 2019 som att det är stort fokus på 

ingångslönen. För de som har skaffat erfarenhet stagnerar utvecklingen och 

nyutexaminerade kommer in på en högre lön än kollegor som arbetat i flera år (Liljenberg, 

2018). Det diskuteras hur lönerna ska sättas för sjuksköterskor som är särskilt 

yrkesskickliga och att det borde sättas av pengar för att premiera dessa sjuksköterskor. 

Kallin (2019) redogör för att det idag är mycket fokus på att höja just ingångslönerna men 

att arbetsgivarna inte prioriterar kompetens. Fedele (2018) har undersökt vilka effekter 

lönen har på rekryteringen av duktiga sjuksköterskor på en arbetsmarknad där det råder 

brist på sjuksköterskor. Resultatet visade att en högre lön inte bara attraherar flera sökande 

utan även bättre sökande till lediga platser. De ser en tydlighet i att få mer arbetsföra och 
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motiverade sökande vid en högre lönenivå. Enligt SKL (2019) så arbetar nio av tio 

sjuksköterskor kvar inom vård- och omsorgsbranschen. Att tala om en flykt från yrket som 

sjuksköterska stämmer alltså inte. Det är dock fler sjuksköterskor som jobbar som 

vårdutvecklare eller chefer än tidigare. Den tiondel som jobbar ”utanför branschen” är ofta 

lärare på universitet, högskola eller vård- och omsorgsprogrammet. Enligt Mirsch artikel i 

Vårdfokus (2018) har Karolinska i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg en 

personalomsättning 2017 på 16,4 respektive 13,8 procent medan övriga universitetssjukhus 

i Sverige har ungefär hälften så stor personalomsättning.  

 

Ett kontinuerligt högt tempo och ökad arbetsbelastning tillsammans med den krävande 

arbetsmiljön har visat sig öka risken för att sjuksköterskor begår misstag i tjänsten. 

Socialstyrelsens rapport (2019) har identifierat att den riskfaktor som anses ha störst 

inverkan på patientsäkerheten, är brister i kommunikationen mellan patient, vårdpersonal 

och anhöriga. Ökad arbetsbelastning medför ökad stress och stress ökar risken för misstag. 

Förutsättningarna för god kommunikation försämras vid hög personalomsättning och 

sämre personalkontinuitet samt vid hög arbetsbelastning. SKL (2019) redogör för den 

“professionsmiljard” som regeringen och SKL riktade under åren 2017 och 2018 för att 

möjliggöra för sjuksköterskor att specialistutbilda sig inom prioriterade områden utifrån 

verksamhetens behov. Det innebar att fler fick ersättning från arbetsgivaren för att 

vidareutbilda sig och det har haft positiva effekter på möjligheterna att rekrytera 

sjuksköterskor. Vården i Sverige står inför stora utmaningar då vårdbehoven väntas öka till 

följd av en åldrande befolkning och att fler personer har kroniska sjukdomar. 

Kompetensförsörjningen kommer att utmanas samtidigt som stora pensionsavgångar 

väntas bland hälso- och sjukvårdens personal (Socialstyrelsen, 2019). Hållbarhet diskuteras 

idag frekvent avseende miljö, levnadsvanor och arbetsliv. Detta definieras väl i FNs 

globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Hållbarhet i vården är det tudelad då den både 

innebär den faktiska patientvården och vilka förutsättningar som ges för att ett hållbart 

arbetsliv för sjuksköterskor. En hållbar organisation kan definieras utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det kan handla om att balansera ett resultatfokuserat 

utvecklingsarbete med goda arbetsvillkor i termer av hälsa, jämlikhet, lärande och 

kompetensutveckling (Elg, Ellström, Klofsten & Tillmar, 2015). Hållbarhet kan då 

innebära att mänskliga resurser inte förbrukas utan skapas och återskapas i verksamheten 

(Svensson, Aronsson, Randle & Eklund, 2007). 

 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt: Lidande 

Lidande är det vårdvetenskapliga omvårdnadsbegrepp som vi valt att använda. 

Omvårdnadsteoretiker Katie Eriksson beskriver vårdlidande i sina teorier som är ett av tre 

bärande begrepp. Eriksson beskriver olika typer av lidande inom vården; vårdlidande, 

livslidande och sjukdomslidande. Vårdlidandet är det begrepp som är relevant för den 

frågeställning denna uppsats har.  

 
Livslidande  

Känslan av att vilja ge upp uppkommer hos en person som inte finner någon anledning 

eller lust att leva, ofta på grund av en obotlig sjukdom eller upplevelse av svårt lidande av 

annan orsak (Eriksson, 1994). Livslidande finns hos människan olika perioder under livet. 

Lidandet uppstår då en människas totala livssituation ändras vid exempelvis fysiskt 

lidande, svår smärta och då patientens lidande inte har kunnat lindras (Eriksson, 1994). 

Livslidande kan även ses ur sjuksköterskans perspektiv avseende till exempel arbetsmiljö 
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eller arbetssituation och maktlöshet i att inte kunna ge den omvårdnad som är adekvat 

utifrån situation, att känna sig otillräcklig eller att inte hinna vila mellan arbetspass. 

  

Sjukdomslidande  

Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs i direkt relation till sjukdom, olycksfall eller 

den behandling som följer. Sjukdomslidande som uppstår på detta vis är nära besläktat med 

det som kallas vårdlidande (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidande  

Vårdlidande är ett onödigt lidande som bör undvikas genom att vårdpersonalen reflekterar 

över sitt agerande och hur det påverkar patienterna (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver vårdlidande utifrån 4 kategorier: 

utebliven vård, maktutövning, fördömelse och straff eller reducerad känsla av egenvärde. 

Med utebliven vård menas att vårdpersonalen inte kan se och bedöma vad patienten 

behöver. Med fördömelse och straff menas att vårdpersonalen tror sig veta vad som är bäst 

för patienten. Patienten kan även känna fördömelse när denne inte passar in i ramarna för 

hur en patient bör vara. Straff kan innebära nonchalering, vilket betyder att vårdpersonalen 

ignorerar patienten (Eriksson, 1994). Reducerad känsla av egenvärde är starkt kopplat till 

vårdlidande, där patienten i samband med vård eller utebliven vård upplever kränkning 

orsakat av vårdpersonal (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Vårdlidande uppkommer oftast i relationen mellan vårdaren och patienten. Enligt Kasén, 

Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) kan vårdlidande också orsakas av 

vårdorganisationen eller vårdkulturen. Lidandet härstammar inte alltid från patientens inre 

värld utan kan vara sammanhängande med de yttre strukturerna för vårdandet. 

  

Problemformulering  

Att upprätthålla en hög grad av patientsäkerhet är inte bara viktigt för att minska risken för 

patienters lidande, det kostar även samhället miljarder för de extra vårddygn vårdskadorna 

kan orsaka. I Sverige har det sedan början av 2000-talet skett ett ökat förbättringsarbete 

gällande patientsäkerheten. Trots detta drabbas ca. 110 000 patienter av vårdskador per år 

(SKL, 2019). En hög bemanningsnivå av sjuksköterskor kan minska omvårdnadsrelaterade 

skador och studier visar att hög utbildningsnivå och lång erfarenhet hos sjuksköterskor är 

faktorer som har god inverkan på patientsäkerhet. Utifrån att arbetsmarknaden inom Hälso- 

och sjukvård har blivit mer marknadsanpassad resulterar detta i en högre rörlighet gällande 

sjuksköterskor och därmed minskad personalkontinuitet. Denna rörlighet innebär att 

erfarenhet, kompetens och kompetensförsörjning påverkas negativt och kan i sin tur 

äventyra patientsäkerheten och medföra brister avseende kärnkompetensen, säker vård. 

Därför är det av vikt att beskriva sjuksköterskors perspektiv på hur kompetensförsörjning 

och bemanning inverkar på patientsäkerhet inom slutenvård.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur kompetensförsörjning och bemanning inverkar på 

patientsäkerhet i slutenvården ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
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METOD 

Design 

Designen som valdes för denna studie var litteraturöversikt. En litteraturöversikt beskriver 

Friberg (2017) som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översiktlig bild inom ett 

område genom beskrivning av relevant fakta. För att besvara syftet användes både 

kvalitativa och kvantitativa data, men också för att kunna få ett brett perspektiv över det 

forskningsläget som finns inom ämnet. En litteraturöversikt används lämpligen när 

kunskap eller överblick om ett område saknas. Det kan även användas om ett visst område 

utökats med ny kunskap eller om ett område utökats med rön som är motsägelsefulla och 

inte helt samstämmiga. En litteraturöversikt kan också användas när man vill påvisa att det 

finns vissa specifika kunskapsluckor. Enligt Friberg (2017) är detta vad som skiljer en 

allmän litteraturöversikt från en systematisk litteraturöversikt, då en systematisk 

litteraturöversikt innebär att det söks efter ny evidens snarare än att beskriva den kunskap 

som redan finns. Denna litteraturöversikt baseras på ett systematiskt val av kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar inom valt område från PubMed och Cinahl. PubMed är 

den största medicininriktade databasen och Cinahl är en omvårdnadsinriktad databas. De 

artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades och analyserades vilket slutligen resulterade i en 

beskrivande översikt, se bilaga B. 

 

Urval 

Avgränsningar 

Kravet var att de artiklarna som togs ut till resultatet var peer reviewed, av kvalitativ eller 

kvantitativ design, skulle belysa sjuksköterskors upplevda situation, vara publicerade 

mellan år 2009 och år 2019 samt besvara syftet. Tidsavgränsningar på högst tio år 

rekommenderades av Polit och Beck (2017) då det anses vara aktuell forskning.  

 

Inklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska eller svenska ingick i sökningen. 

Engelska då det är vetenskapligt vedertaget publikationsspråk enligt Henricson (2017) och 

att båda författarna till denna litteraturöversikt behärskar engelska. Artiklarna som ingick i 

studien var endast originalartiklar, vilket innebar att de presenterade ny forskning (Friberg, 

2017). Artiklarnas innehåll skulle utgå från slutenvård samt ha fokus på sjuksköterskans 

uppfattning av kompetens, bemanning och dess inverkan på patientsäkerhet. Artiklar med 

vårdpersonals upplevelse av det berörda ämnet inkluderades men endast då 

sjuksköterskans upplevelse kunde urskiljas. 

 

Exklusionskriterier  

Artiklar exkluderades om de berörde läkares eller annan vårdpersonals upplevda situation. 

Däremot chefer till sjuksköterskor som tillika kan vara läkare i professionen inkluderades.  

Vi exkluderade artiklar som fokuserar på patientens upplevelser av patientsäker vård eller 

olika organisatoriska experiment kring bemanning av personal på sjukhusen. Forskning 

utförd på övrig vårdnivå än slutenvård på akutsjukhus har exkluderats från arbetet.  
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Datainsamling  

Vi valde de begrepp som är identifierade som våra huvudbegrepp, men också synonymer 

eller fenomen som är nära besläktade med begreppen. Datainsamlingen inleddes med att 

hitta relevanta sökord i MeSH-databasen. Därefter har vi använt oss av MeSH-termer och 

gjort sökningar i både PubMed och Cinahl. De sökord som användes var nursing, nurse, 

nursing staff, patient safety, safety climate, nursing error, quality of health care, quality of 

nursing care, temporary nurses, perception, experience, nurse attitudes, job satisfaction, 

personnel turnover, personnel selection, work environment, injuries, skill mix. MeSh-

termerna formulerades under processens gång och sökningar började med MeSh-termerna 

patient safety och nursing som gav en bred initial uppfattning över hur området ser ut. 

Sökordet personnel turnover som användes vid sökningar i Cinahl fanns ej som MeSh-term 

och gick därför inte att använda i PubMed. Där användes istället sökordet personnel 

staffing. Genom att utföra en inledande sökning för att få en överblick över vad tidigare 

forskning genererat inom problemområdet kunde vidare sökningar bli mer relevanta och 

konkreta (Friberg, 2017). På det sättet kunde de andra MeSh-termerna utformas.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed 

Datum 

Databas 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

191030 

PubMed 

("perception"[MeSH 

Terms] AND "nursing 

staff"[MeSH Terms]) 

AND "patient 

safety"[MeSH Terms] 

AND 

("2009/11/19"[PDat] : 

"2019/11/16"[PDat] AND 

English[lang]) 

21 6 5 2 

191030 

PubMed 

("job satisfaction"[MeSH 

Terms] AND "nursing 

staff"[MeSH Terms]) 

AND "patient 

safety"[MeSH Terms] 

AND 

("2009/11/19"[PDAT]: 

"2019/11/16"[PDAT] 

AND English[lang]) 

47 14 9 2 dubbletter 

som återkom i 

sökning i 

Cinahl 

191104 

PubMed 

((skill[All Fields] AND 

mix[All Fields]) AND 

("patient safety"[MeSH 

Terms] OR ("patient"[All 

Fields] AND "safety"[All 

Fields]) OR "patient 

safety"[All Fields])) AND 

("nursing staff"[MeSH 

Terms] OR ("nursing"[All 

Fields] AND "staff"[All 

51 7 3 2 
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Fields]) OR "nursing 

staff"[All Fields]) AND 

("2009/11/19"[PDat] : 

"2019/11/16"[PDat] AND 

English[lang]) 

 ((personnel 

staffing[MeSH Terms]) 

AND patient safety[MeSH 

Terms]) AND nursing 

staff[MeSH Terms] AND 

("2009/11/19"[PDat] : 

"2019/11/16"[PDat] AND 

English[lang]) 

211 8 5 2 dubbletter 

återkom i 

sökning i 

Cinahl 

TOTALT  330 35 22 8 

 

Tabell 2. Presentation av databassökning i Cinahl 

Datum 

Databas 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

191104 

Cinahl 

(personnel turnover AND 

clinical competence 

AND nursing staff) 

Published Date: 

20090101-20191231; 

Peer Reviewed; Research 

Article English Language 

13 4 4 2 

191105 

Cinahl 

(nurse attitudes AND 

patient safety AND 

personnel turnover) 

Published Date: 

20090101-20191231; 

Peer Reviewed; Research 

Article English Language 

17 4 2 1  

191106 

Cinahl 

(nursing staff AND 

quality of health care 

AND personnel turnover 

AND perception) 

Puplished Date; 

20090101-20191231; 

Peer Reviewed; Research 

Article English Language 

17 6 4 1 

191115 

Cinahl 

(nursing staff AND 

patient safety AND work 

environment) Published 

Date:20090101-

20191231; Peer 

Reviewed; Research 

Article English Language 

116 12 7 4 
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191115 

Cinahl 

(safety climate AND 

injuries AND patient 

safety) Publishced Date 

20090101-20191231; 

Peer Reviewed; Research 

Article English Language 

8 2 1 1  

TOTALT  171 28 18 7 

 

Manuell sökning 

För att få fram ytterligare och nyare material användes sekundärsökning genom att studera 

referenslistor och upphovsuppgifter, så kallad personsökning (Friberg, 2017).  

Utifrån de funna artiklarnas referenslistor gjordes manuell sökning varvid tre artiklar var 

relevanta för studien. “Similar articles”, det vill säga liknande artiklar som presenteras i 

sökningen i PubMed har även använts då de känts relevanta utifrån studien syfte. Några av 

de artiklarna har visats sig vara något äldre än de tio år som var ett sökkriterium. De har 

ändå bedömts intressanta för att få ingå i studien.  

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av litteraturstudier kan ske på olika sätt. Det är inte bara artikelns 

resultat som ska hålla god kvalitet utan även hur resultatet har kommit till och vilka 

teoretiska utgångspunkter som har använts (Friberg, 2017). För att säkerställa 

evidensbaserad kvalitetgranskning av utvalda artiklar har vi använt Sophiahemmet 

Högskolas rekommenderade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och 

kvalitet. Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016)  Se bilaga A. Artiklar med 

kvalitetsgrad 1 och 2 ingår i litteraturöversikten. De artiklar som inkluderades och 

bedömdes vara relevanta efter läsning i fulltext, diskuterades mellan studieförfattarna. 

Detta för att utesluta eventuell oenighet mellan författarna kring artikelns relevans (Rosén, 

2013). Båda författarna har var för sig och gemensamt granskat samtliga artiklar för att öka 

tillförlitligheten i den kvalitativa granskningen. Kvalitetsnivå på artiklarna beskrivis i 

matrisen i bilaga B. 

  

Dataanalys   

I litteraturöversikten användes en modifierad variant av integrerad analys som beskrivs av 

Kristensson (2014). Genom att göra en integrerad analys kan resultatet visas på ett 

överskådligt sätt. Denna analysprocess genomförs i 3 steg.  Först läste vi varje artikels 

resultat enskilt för att skapa en övergripande bild av innehållet och upptäcka likheter och 

skillnader. Nästa steg innefattade utvecklandet av en matris, se bilaga B, vilket på ett 

överskådligt sätt dokumenterade och presenterade nyckelinformation från respektive 

forskningsartikel. Denna metod rekommenderas av Polit & Beck (2017) när man som 

forskare har en relativt stor mängd data, i detta fall forskningsstudier presenterade i form 

av vetenskapliga artiklar, att sammanställa och analysera på ett överskådligt sätt. Den 

sammanställda informationen i matrisen analyserades sedan med syftet att redogöra för 

skillnader och likheter i studiernas teoretiska utgångspunkt, metod, analysmetoder och 

resultat (Friberg, 2017). I andra steget identifierades olika kategorier som sammanfattade 

de olika artiklarnas resultat och hur de relaterar till varandra. I det tredje steget 
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sammanställde vi resultaten under de olika kategorierna. De tre kategorierna har därefter 

delats in i subkategorier som inte ingår i en integrerad analys enligt Henricsson men som vi 

valde att göra för att tydligare belysa resultatets olika delar. Kategorierna utgjorde sedan 

grunden till rubrikerna i resultatredovisningen. Kategorisering utfördes för att tydliggöra 

processen och minska risken för feltolkningar, vilket är i enlighet med en integrerad 

analysmetod (Kristensson, 2014).   

 

Forskningsetiska överväganden  

Målsättningen vid granskningen av artiklarna var att analysera och presentera dem på ett 

objektivt sätt utan att förvanska insikter eller använda konklusioner för att passa studiens 

syfte. Litteraturöversikten har utgått från Vetenskapsrådets (2017) rekommendation om att 

använda de framtagna forskningsetiska principerna. Litteraturöversikter har generellt 

kritiserats för att generera ett selektivt urval (Friberg, 2017). Genom att föregå med ett 

kritiskt och etiskt förhållningssätt vid insamling och granskning av artiklar samt vid 

sammanställning av resultatet, så har hänsyn tagits till denna svaghet. Alla inkluderade 

artiklar är etiskt godkända, vilket innebär att artiklarna utgår från informerat samtycke 

enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). För att redovisa källor 

användes Sophiahemmets Högskolas (2019) modifierade version av American 

Psychological Association [APA]. 

 

RESULTAT   

De 16 artiklar som inkluderades i resultatet är utförda i USA, Europa, Brasilien, Iran och 

Saudiarabien och är markerade med asterisk i referenslistan. Efter analys av artiklarna som 

valdes ut, identifierades likheter och skillnader i resultaten och artiklarna delades in i tre 

olika kategorier. Huvudkategorierna är hur patientsäkerhet påverkas av sjuksköterskans 

kompetens, hur sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar förmågan att utföra patientsäker vård 

samt hur bemanning och kompetensförsörjning i slutenvården påverkar patientsäkerhet.  

 

Tabell 3. Resultatkategorier 

Huvudkategorier 

  

Subkategorier 

Hur patientsäkerhet påverkas av 

sjuksköterskans kompetens 

  

 

 

Hur sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar 

förmågan att utföra patientsäker vård 

  

  

Hur bemanning och kompetensförsörjning 

i slutenvården påverkar patientsäkerhet 

  

Kompetensens påverkan på patientskador 

Sjuksköterskors arbetsförhållanden 

Hur personalomsättning påverkar 

kompetensförlust 

 

Arbetsmiljö 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetsbelastning 

  

Brist på personal/kompetens 

Säkerhets- och organisationsklimat 

Effektivisering och kostnadsfokus 

Bemanningsplanering 
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Hur patientsäkerhet påverkas av sjuksköterskans kompetens 

Aiken et al. (2014) fann i sin studie att sjuksköterskebemanningen och sjuksköterskornas 

akademiska kompetens hade ett samband med antalet dödsfall av inneliggande patienter. 

En större andel sjuksköterskor bland omvårdnadspersonalen har även visat sig ha ett 

samband med lägre risk för patientdödlighet. Kaddourah, Abu-Shahen och Al-Tannir 

(2018) och Aiken et al., (2014) redogjorde för att sjuksköterskors kompetens har en stor 

påverkan på patientsäkerheten. Kompetensbredd och antal patienter per sjuksköterska 

minskade antalet tryckskador, kateterrelaterade infektioner och sepsis (Halm, 2019). 

Artikeln redovisade också att färre patienter flyttades till intensivvårdsavdelningar och att 

sjuksköterskorna hade större självförtroende vad gäller att lösa problem kopplat till vården 

av patienterna. Karlsson, Gunningberg, Bäckström och Pöder (2019) fann att hög 

arbetsbelastning äventyrar evidensbaserad vård och att hinna rapportera avvikelser. 

Effekten av en hög andel patienter per sjuksköterska ökar risken för dödsfall samt ett sämre 

vårdresultat för patienten. De menade vidare att ökad arbetsbelastning och brist på 

kompetenta sjuksköterskor är ett hot mot patientsäkerheten men även en orsak för 

sjuksköterskan att inte vilja arbeta kvar på arbetsplatsen. Arbetsbelastningen kan få 

allvarliga effekter på den personcentrerade vården. Aiken et al. (2017) visade att en lägre 

kompetens hos personalen på sjukhus kan urholka vårdkvaliteten och patientsäkerheten. 

Exempelvis har sjukhus där sjuksköterskor hanterar kateterinsättning, istället för andra 

professioner, färre skador relaterat till katetrar.  

 

Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2013) undersökte sjuksköterskors 

arbetsförhållanden och vårdkvalitet på 488 sjukhus i 12 länder, i Europa. De undersökte 

framgångsrika strategier för att behålla sjuksköterskor och för att undvika att vårdkvalitet 

vittrar sönder på grund av kostnadskontroll. Resultatet visade att stor spridning gällande 

erfarenhet och kompetens i bemanningen av sjuksköterskor medför brist på evidensbaserat 

beslutsfattande. Oliveira et al. (2015), Struenkel, Nguyen & Cohen (2007), Karlsson et al. 

(2019) och Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin (2017) redogjorde för vikten av möjlighet 

till kompetensutveckling på befintlig arbetsplats, att få tid att handleda eller bli handledd, 

att ledningen arbetar med att vidareutveckla både verksamhet och personal och att få tid att 

arbeta evidensbaserat. Detta för att öka patientsäkerheten,  på både kort och lång sikt. 

Dagens sjukvård kräver specialiserad kunskap på många arbetsplatser då nya tekniker, 

avancerade tekniska hjälpmedel och ny forskning tillkommer. Artikelförfattarna 

efterfrågade att mer forskning behövs för att kartlägga hur variationerna i sjuksköterskors 

kompetens och erfarenhet påverkar vårdkvaliteten.  

 

Hög personalomsättning och en kontinuerlig förlust av kompetens är ett hot mot god 

patientvård enligt Jangland et al. (2017). Det styrker även Aiken, Clarke, Sloane, Lake och 

Cheney (2009) i sin studie där de intervjuar 10 184 sjuksköterskor från 168 sjukhus i 

Pennsylvania, USA. Aiken et al. (2009) diskuterade vikten av erfarenhet hos 

sjuksköterskor och vilka effekter erfarenhet ger på god patientsäker vård. Det kan ta tid att 

skaffa sig den “kliniska blicken” och en nyexaminerad sjuksköterska har inte tillräckliga 

kunskaper ännu relativt en erfaren. Därför är det viktigt med erfarna och kompetenta 

handledare för att lära upp nya och oerfarna sjuksköterskor. Atefi, Abdullah, Wong och 

Mazlom (2014) fann i sin studie där 85 sjuksköterskor i Iran intervjuades, att deras ledning 

inte stöttade dem, att ledningen inte lyssnade på sjuksköterskorna och inte erkände deras 

arbetsrelaterade problem. Att sjuksköterskornas problem inte uppmärksammades av 
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ledningen ledde till att sjuksköterskorna var missnöjda med sin arbetsmiljö, vilket i sin tur 

ledde till sämre vårdkvalitet.  

 

Hur sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar förmågan att utföra patientsäker vård   

Aiken et al. (2017) rapporterade från sin studie att mer än hälften av de tillfrågade 

sjuksköterskorna betygssätter sin arbetsplats med 2,1 poäng av 4 möjliga avseende 

arbetsmiljön. Detta ger en indikation om att det finns förbättringspotential i arbetsmiljön. 

Aiken et al. (2009) påtalade även att procentantalet av sjuksköterskorna som rapporterade 

en dålig vårdkvalitet var dubbelt så hög på sjukhus med dålig arbetsmiljö än på de med 

rapporterad god arbetsmiljö. Sturm et al. (2019) tog upp att det finns en konstant 

korrelation mellan arbetsmiljö och utbrändhetstal hos sjuksköterskor. Arbetsmiljön är även 

en återkommande förklaringsfaktor till en patientsäker vård i de artiklar som ingår i studien 

av Sturm et al. (2019).  

 

Begreppet arbetsmiljö definieras som många olika och samspelande faktorer. Oliveira et al. 

(2015) definierade faktorer som påverkar patientsäkerheten. Dessa faktorer är 

dimensionering av personal (som kan beskrivas som rätt bemanning i både antal och 

kompetensmix), arbetsbelastning, kvalifikationer och träning, interprofessionellt 

teamwork, personalomsättning och brist på säkerhetsarbete. Feldimensionering av någon 

eller flera av dessa delar innebär att sjuksköterskor blir stressade, inte hinner ta till sig 

information om patienter eller om behandlingsmetoder och nya tekniker. Resultatet kan bli 

att missnöjet ökar och på längre sikt kan det ge effekt på personalomsättning. Karlsson et 

al. (2019) identifierade fem kategorier för att beskriva tillfredsställelse med arbetet och 

arbetsplatsen. Följande kategorier beskrevs; möjligheten att ge personcentrerad vård, att få 

variation och kontroll i yrkesrollen, att hinna ge vård och utföra den korrekt, 

interprofessionellt teamsamarbete, arbetsmiljö och utvecklingspotential för individen. 

Kategorierna är heltäckande och de menar att en sund arbetsmiljö förbättrar 

patientsäkerheten. Karlsson et al. (2019) föreslog en högre bemanning och färre 

arbetstimmar, att chefer måste lyssna på sina medarbetare samt ta ansvar för bemanning i 

relation till patienttillströmning. Toode, Routasalo, Helminen och Suominen (2015) 

undersökte sjuksköterskors upplevelser av sin arbetsplats och arbetsmiljö och dess effekter 

på patientsäkerhet. Resultatet visar att de sjuksköterskor som hade en bättre upplevelse av 

sin arbetsplats var mer motiverade och la mer tid och engagemang på att arbeta med 

patientsäkerhetsfrågor. De brydde sig mer och hade mer självförtroende i egenförmåga att 

skydda och ge patienterna den säkraste vården.   

 

Atefi et al. (2014) delade in arbetstillfredsställelse i tre rubriker som är andlighet, faktorer i 

arbetsmiljön och individens motivation. Artikelförfattarna redogör för vikten att få 

beslutsfattare och ledande personer att förstå sjuksköterskans motivatorer och behov. Det 

är också viktigt att införa initiativ för att förbättra sjuksköterskors ersättningar och andra 

förmåner då det påverkar sjuksköterskors tillfredsställelse med arbetet. Faktorer som leder 

till missnöje i arbetsmiljön är främst lönen och att lönen bör vara anpassad till att arbetet är 

tungt fysiskt och psykiskt samt stressig. Missnöje beror också på att sjuksköterskor 

upplever sig vara underbetalda relaterat till det ansvar de har eller vilka kunskaper som är 

nödvändiga för att göra ett bra arbete. Men även i relation till andra professioner som 

arbetar på sjukhus. Studien visar även att sjuksköterskorna upplever att deras situation är 

för stressig vilket leder till att de inte har tid till kompetensutveckling eller hinner utnyttja 

sina faktiska kunskaper i den dagliga vården. Detta kan leda till sämre kvalitet och säkerhet 
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för patienterna. Två avgörande faktorer för sjuksköterskans tillfredsställelse på 

arbetsplatsen lyftes fram i Utriainen och Kyngäs (2009) rapport. Dels är det den 

interpersonella relationen mellan sjuksköterskorna och dels är det den faktiska vården av 

patienterna. Utriainen och Kyngäs lyfte också fram ledningens förmåga att planera 

sjuksköterskornas arbete som avgörande för trivseln. Att skapa och behålla ett hälsosamt 

arbetsklimat tycks gå hand i hand med kvalitativ patientvård. Stone et al. (2007) 

redogjorde för vikten av väl fungerande administrativa processer för sjuksköterskors 

arbetsmiljö, och därigenom förbättrad patientsäkerhet. Stone et al. (2007) var den första 

undersökningen som tittade på infektionsdata och patientresultat i relation till 

sjuksköterskors arbetsvillkor. De sammanfattade studien med att det påverkar vårdkvalitet 

och patientsäkerhet positivt att hålla personalgruppen stabil, arbeta med att förbättra 

kvalitet i arbetsmiljön samt färre timmar övertid.  

 

Sturm et al. (2019) beskrev att arbetsbelastning och efterfrågan på sjukhuspersonal stigit 

kraftigt de senaste åren. De undersökte hur personalen upplevde att arbetsrelaterad stress 

och belastning påverkar patientsäkerheten. En nyligen publicerad artikel av Karlsson et al. 

(2019) stärker Sturm et al. (2019)´s resultat att den ökade arbetsbördan sjuksköterskor har 

både hotar tillfredsställelsen med arbetet och patientsäkerheten. Toode et al. (2015) har 

undersökt sjuksköterskors uppfattning om arbetsplatsens egenskaper, arbetsförhållanden, 

den egna arbetsmotivationen och patientsäkerhet, samt förhållandet mellan dessa faktorer. 

Resultat visar att sjuksköterskornas uppfattningar om att de har personlig kontroll över sitt 

arbete kan påverka deras motivation och att arbetstillfredsställelse kan vara relevant för hur 

de arbetar aktivt med förbättringsarbete av patientsäkerheten. Om sjuksköterskor känner att 

de kan göra skillnad och påverka sitt arbete själva så engagerar de sig också i att arbeta 

mer konsekvent med patientsäkert. Halm (2019) rapporterade att arbetsmiljön påverkas av 

kommunikation, autentiskt ledarskap, delat beslutsfattande, adekvat bemanning, autonomi 

för sjuksköterskorna samt meningsfullt återkopplande från ledning. Sjuksköterskors tilltro 

till sig själva och sin profession och den egna motivationen är viktig. Halm (2019) visade 

vidare i sin studie att en bättre arbetsmiljö samt en mer kompetent personal kunde kopplas 

till bättre vårdkvalitet och patientsäkerhet, färre missnöjda sjuksköterskor samt färre 

utbrända sjuksköterskor. De två viktigaste faktorerna för hur sjuksköterskor uppfattar sitt 

arbete är vem de arbetar med (erfarenhet, kompetens och stabilitet) och hur ledningen 

fördelade kompetensen i arbetet enligt Halm (2019).  

 

Resultatet av Stuenkel, Nguyen och Cohen (2007)´s undersökning visade att förmågan att 

skapa och bibehålla ett hälsosamt arbetsklimat gå hand i hand med vårdkvalitet. Deras fynd 

är att en hög grad av handledarstöd är en dominerande faktor i arbetsmiljö, främst för 

relativt nyanställda sjuksköterskor. I en hälsosam arbetsmiljö ingår även faktorer som 

innovation, stöttande chefer, fysiskt bra arbetsmiljö och balanserad arbetsbelastning. De 

menar vidare att organisationskulturen är avgörande för omhändertagandet och 

upplevelsen hos personalen och genom att skapa och underhålla en hälsosam arbetsmiljö, 

så upprätthålls kvalitet i patientnära vård. En undersökning om vad europeiska 

sjuksköterskor tycker om arbetsvillkor och vårdkvalitet på sjukhus har gjorts av Aiken et 

al. (2013). De rapporterar från sin studie att majoriteten av sjuksköterskorna tycker att stöd 

och engagemang från sin ledning saknades. Samt att de ej läts vara delaktiga i viktiga 

beslut gällande arbetsmiljö och bemanning. Resultatet bekräftas även av Atefi et al. (2014). 

Kaddourah et al. (2018) presenterade ett resultat med högst andel missnöjda sjuksköterskor 

bland de artiklar som ingår i denna litteraturstudie. Många av de intervjuade var missnöjda 

med sitt arbete och så många som 94 procent hade en intention att vilja byta arbetsplats.  
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Hur bemanning och kompetensförsörjning i slutenvården påverkar patientsäkerhet 

Brist och hög personalomsättning bland sjuksköterskor är ett globalt problem och orsakar 

stora utmaningar att upprätthålla kvalitet i vårdsystem (Utriainen & Kyngäs, 2009). Flera 

studier visar att bättre bemanning och arbetsmiljö påverkar vården av patienter positivt 

med färre fallskador, lägre dödlighet, färre fall med komplikationer. Stone et al. (2007) 

kom fram till att enheter med högre bemanning (förhållandet andelen patienter per 

sjuksköterska) hade lägre andel sepsis, vårdrelaterade infektioner, lunginflammation, lägre 

30-dagars dödlighet och färre trycksår. De fann även att övertid hos personalen gav högre 

kateterrelaterade infektioner och trycksår. Om sjuksköterskans arbetsbelastning ökar, ökar 

också risken för att inneliggande patienter dör i samband med sjukhusvård (Aiken et al., 

2014). En hög personalomsättning av sjuksköterskor hotar vårdkvaliteten, eftersom 

personalomsättningen av sjuksköterskor är förknippad med ökad risk för medicinska fel 

(Taylor et al., 2012). Halm (2019) bekräftade att bättre bemanning och arbetsmiljö 

förbättrar patientsäkerheten,  sjuksköterskornas förutsättningar att ge god vård samt 

minskar missnöjet med arbetet och risken för utbrändhet hos personalen. Ändamålsenlig 

bemanning, kombinerad med patienternas behov, garanterar en effektiv matchning mellan 

vårdare och patient för ett hållbart och säkert vårdresultat. Kaddourah, Amani och 

Mohamad (2018) undersökte kopplingen mellan kvalitén på sjuksköterskors arbetsliv och 

deras avsikter att säga upp sig. Resultatet visade att både kvalitet i arbetslivet och 

personalomsättning påverkar intentionen att byta jobb. Resultatet av Taylor et al. (2012) 

visade framför allt att säkerhetsklimatet och hur väl teamwork på enheten fungerar är 

associerat med både trycksår på patienter men även skador på sjuksköterskor. Det visade 

även på att på att en ökad personalomsättning är en riskfaktor för ökade skador på både 

patienter och sjuksköterskor. Dessa faktorer får i stor utsträckning även konsekvenser på 

kvalitet i patientvården.  

 

Taylor et al. (2012) undersökte sambandet mellan säkerhetsklimat och arbetsmiljö på både 

patient- och sjuksköterskeskador. De fann att båda grupperna påverkas negativt av ett 

sämre säkerhetsklimat och att hög personalomsättning på en avdelning är en riskfaktor för 

både patient- och sjuksköterskeskador. Detta för att minska riskerna för vårdskador på 

både personal och patienter. Taylor et al. (2012) såg också att hög personalomsättning 

påverkar skador på sjuksköterskor men inte har kunnat se någon påverkan på fall eller 

trycksår på patienter. Personalomsättning bör enligt dem både ses som en riskfaktor för 

arbetsförhållanden för sjuksköterskor och för ökade patientskador. Sjuksköterskor som 

arbetar mycket övertid tenderade också att rapportera felavvikelser oftare. Aiken et al. 

(2009) beskrev att planering och bra ledarskap är av vikt för att behålla sjuksköterskor. 

Kompetenta sjuksköterskor, förflyttning mot en omvårdnadspersonal med högre utbildning 

och förbättrad vårdmiljö är tre områden som chefer för sjuksköterskor ska arbeta med för 

att attrahera och behålla personal enligt artikelförfattarna. Då dessa områden prioriterats 

har resultatet visat på färre problem med vårdkvalitet, lägre risk för dödsfall eller färre 

misslyckanden att rädda patienter.  

 

Stone et al. (2007) såg inte att löner specifikt påverkar patientsäkerheten, däremot lyfter de 

fram att det organisatoriska klimatet är en mycket viktig faktor för huruvida sjuksköterskor 

överväger att lämna sin arbetsplats eller inte. Aiken et al. (2017) undersökte vad som 

händer med patientsäkerhet i termer av dödsfall och patienters bedömning av kvalitet på 

vården när man har färre sjuksköterskor och större andel undersköterskor. Resultatet visar 

tydligt att dödsfallen ökar, att upplevd kvalitet och patientsäkerhet relaterat till färre 
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sjuksköterskor sjunker. Resultatet av Oliviera et al. (2015) visade att de viktigaste 

faktorerna i patientsäkerhet relaterade till sjukhusvårdspersonal, var dimensionering och 

arbetsbelastning, yrkeskvalifikation och utbildning, teamarbete, tillhörighet till 

avdelningen, personalomsättning och brist på säkerhetsklimat och fungerande processer. 

Organisationer som investerar i att utveckla sin personal kan minska sin 

personalomsättning och andra problem som blir effekter av en eftersatt eller oprioriterad 

personalpolitik. På ett lands makro-nivå beskrev Aiken et al. (2013) att brist på 

sjuksköterskor blir effekten när ett lands ekonomi förbättras i större utsträckning än en 

sjukhusarbetsplats förbättras. En variation i bemanning, kompetens och erfarenhetsmix 

föreslås istället för som idag, ett bristfälligt icke-evidensbaserat beslutsfattande.  

 

Jangland et al. (2017) diskuterade att det i vården är en konstant efterfrågan på ökad 

effektivitet och produktion från beslutsfattare och politiker. Detta kräver 

förändringsförmåga i organisationer och effektivare och nya processer för att slussa 

patienter genom vårdkedjan. Trenden går mot kortare vårdtider för patienterna vilket 

innebär mer avancerad planering då patienter idag oftare är multisjuka och äldre.  

Effektiviseringen ställer krav på mer kompetent personal och att bemanningen är adekvat 

utifrån vårdtyngd och sjukdomskomplexitet. Därför är också riskerna så stora med hög 

personalomsättning och kontinuerlig förlust av kompetens. Karlsson et al. (2019) menade 

att om inte ledningen tar ansvar för patienttillströmning och bemanning kopplat till den 

efterfrågan som finns, skapas en ohållbar arbetsbelastning och negativ effekt på hälsa och 

välmående hos sjuksköterskor. Intentionen att stanna på arbetsplatsen hotas och om 

arbetsgruppen inte känner att ledningen lyssnar eller tar ansvar för situationen överväger 

många att sluta.  

 

Vad är då “rätt” bemanning? Det handlar om att ersättnings-rekrytera med lika kvalificerad 

personal som de som slutat (Karlsson et al., 2019). Det handlar om att planera och 

schemalägga efter patienttillströmning och hög arbetsbelastning så att inte vården 

äventyras. Det handlar om att ha en erfarenhets- och kompetensmix så att erfaren personal 

kan handleda oerfarna och att ny personal har någon att fråga. Sturm et al. (2019) föreslog 

att ledningen, förutom att lyssna på personalens behov, bör övervaka övertid i förhållande 

till objektiv arbetsbelastning för att varna för potentiella organisatoriska brister. De angav 

att chefer kan finna att de kan minska kostnaderna genom att erbjuda stödåtgärder tidigt 

genom en metodisk mätning av övertid och arbetsbelastning. Ökad arbetsbelastning leder 

till ett sämre resultat i teamarbetet, ökar konflikter, medför brister i tydlighet mellan roller 

samt förmågan att bedöma arbetets förutsägbarhet menade Sturm et al. (2019). Ökad 

arbetsbelastning kan även tydliggöra brister i befintliga arbetsprocesser. Halm (2019) 

rekommenderade att ett fortsatt arbete vad gäller personalutveckling och kompetens skall 

göras på lokal nivå för att öka den positiva organisatoriska effekten på vården. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse och 

erfarenheter av hur kompetensförsörjning och bemanning inverkar på patientsäkerhet i 

slutenvård. Gemensamt för de artiklar som ingår i studien är att det med tydlighet framgår 

att slutliga effekten försämrad patientsäkerhet, startar med ett ledarskap och arbetsgivare 

som inte leder sin verksamhet på ett säkert och bra sätt. Det kan medföra bemannings- och 
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kompetensförsörjningsproblematik och en bristfällig arbetsmiljö. Bristerna tillsammans 

och var för sig får effekter på patientsäkerhet i termer av vårdskador och lidande för 

patienten, men även skador och lidande för personalen, se figur 1. 

 

Figur 1. 

 
 

Artiklarna i litteraturöversikten pekar på att patientsäkerheten äventyras när personalen 

tvingas arbeta övertid, har hög arbetsbelastning, många kollegor som är nyanställda och 

hela tiden en stor personalomsättning. Konsekvensen kan bli att stressen ökar och 

personalens välbefinnande minskar. Vilket i sin tur kan påverka både vårdkvaliteten och 

innebära ett försämrat säkerhetsarbete. Effekterna av övertid kan leda till att kompetens 

och erfarenhet utarmas. Det blir en ond spiral då kompetenta sjuksköterskor som borde 

arbeta kvar inte orkar och byter arbetsplats och ersätts av nya oerfarna sjuksköterskor.  

Bemanningsproblematiken leder i sig till ökad personalomsättning och en kontinuerlig 

förlust av kompetens vilket anses vara ett hot mot god patientvård och patientsäkerhet. Den 

viktiga, tidigare nämnda personalkontinuiteten i vården förändras negativt.  

 

Många artiklar i resultatet finner att sjuksköterskor upplever att bemanningen är ett 

problem för en säker vård. Detta avser både hur många som arbetar på det aktuella skiftet 

men framför allt vilka som arbetar, vilken kompetens och erfarenhetsmix som finns. En 

genomgående problematik som beskrivs är att sjuksköterskor till antalet är för få erfarna 

och kompetenta och att de inte hinner handleda ny oerfaren personal. Sjuksköterskorna 

som är erfarna har inte tid till egen vidareutveckling och de stressar i den direkta vården 

med sina patienter. För den mindre erfarna sjuksköterskan innebär det att de kan känna att 

de inte får handledning, att de är i vägen, att de känner sig otillräckliga samt blir osäkra i 

sin yrkesroll. Brister i bemanning eller kompetens kan i längden leda till en ohållbar 

situation med stress, kanske utbrändhet och det kan medföra att många sjuksköterskor 

överväger att söka sig till en annan arbetsplats. För patienten kan det innebära sämre vård, 

att symptom missas, fler vårdrelaterade skador, en upplevelse av stressad personal, och 

därmed ett ökat lidande för patienten. Vårdlidande och sjukdomslidande kan uppkomma 

hos patienter som berörs av effekter av bristerna. De märker av stressen och känner sig 

kanske nonchalant behandlade eller att de inte hinner få svar på sina frågor. 

Sjukdomslidande kan upplevas då de inte får adekvat vård som att de kanske inte vågar be 

om smärtlindring eller att sjuksköterskan inte hinner prata om de funderingar patienten om 

sitt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor ger uttryck för att det måste finnas tid avsatt till 

vidareutbildning, reflektion och att handledare finns tillgängliga på arbetsplatsen.  

 

Brister i bemanning och kompetensförsörjning kan även få stora konsekvenser 

samhällsekonomiskt. Vårdskador orsakar stora ekonomiska förluster direkt i vården och 

för patienten men också indirekt för samhället, företag och individer. Att väga samman alla 

konsekvenser kan vara vägen att gå för att förstå den faktiska ekonomiska förlusten och det 

lidande som orsakas. Det går inte att bara titta på kostnaden för den extra vårdinsatsen 

(SKL, 2013). 

 

Sjuksköterskors höga kompetensnivå är avgörande för kvalitet i vården och att 

patientsäkerhet garanteras. Uppfattningen bland sjuksköterskor är generellt att ledningen 
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även brister i att identifiera och värdera sjuksköterskors arbete och deras inverkan på 

patientvården. Ett starkt ledarskap krävs för att supportera sjuksköterskor att utveckla 

omvårdnadsarbetet, att förtydliga vilken målsättning uppdraget har, hur man ska bemanna 

”rätt”, men även aktiv arbeta för att motverka osund personalomsättning. Konkret redogör 

bland annat Utriainen och Kyngäs (2009), Atefi (2014) och Halm (2019) för vikten av att 

organisera sjuksköterskearbete. Exempel som presenteras är ett supporterande och 

autentiskt ledarskap, lön och förmåner, hållbar arbetsbelastning, varierande och intressanta 

arbetsuppgifter, delat beslutsfattande, autonomi och professionalism och system för 

kompetensutveckling. Resultaten visar tydligt att sjuksköterskor upplever att de inte 

belönas för sin erfarenhet och kompetens, lön och förmåner tas upp, men även bekräftelse 

och att bli lyssnad på efterfrågas. En klapp på axeln skulle uppskattas emellanåt. Benner 

(2001) beskriver stegen i klinisk kompetens som kan användas för att differentiera 

skillnader mellan kompetens och erfarenhet för sjuksköterskor. Region Stockholm har 

konkretiserat detta och arbetat fram en kompetensstege som är ett strukturerat verktyg för 

att bedöma kompetens, erfarenhet och kunna koppla det till individens utveckling och 

lönesättning (Region Stockholm, 2017).  

 

Flera artiklar redovisar att sjuksköterskor upplever att arbetsgivare inte ser eller värderar 

skillnad på kompetens och erfarenhet mellan sjuksköterskor. De menar att ledningen bör 

ha förmågan att värdera kompetens i relation till vårdtyngd, arbetsbelastning och 

kompetenskrav för den aktuella vården. En sjuksköterska är en sjuksköterska och inte bara 

en siffra på en rad i ett schema. Undersökningen gjord av Jangland et al. (2019) är tydligast 

med att beskriva att en hög kompetensnivå är avgörande för att kvalitet i vården och 

patientsäkerhet ska kunna garanteras. Artikeln tittade på kirurgavdelningar och eftersom 

patienter som vårdas där har sjukdomstillstånd av komplex karaktär, riskeras 

vårdsäkerheten om inte sjuksköterskor är kompetenta och erfarna. Vården är beroende av 

att sjuksköterskor är erfarna och hela vårdteamet förväntar sig rätt kompetens för korrekt, 

modern och säker vård av dessa patienter. Dygnet runt, året om. Med för många 

nyanställda och oerfarna riskerar inarbetade processer och kunskap gå förlorad. Det måste 

finnas tillräckligt med kompetenta handledare för att successionen ska fungera 

tillfredsställande.  

 

Sjuksköterskor som har en bättre upplevelse av sin arbetsplats och arbetsmiljön tenderar att 

vara mer motiverade och arbetar mer aktivt med patientsäkerhet. Arbetsmiljön och ett 

hälsosamt och hållbart arbetsklimat går hand i hand med god vårdkvalitet. Miljöfaktorer 

som fysisk komfort, innovation, support från chefer, rimlig arbetsbelastning och tid till 

egen utveckling är viktiga delar för tillfredsställelse med yrket. Hållbarheten i arbetslivet 

kan definieras som att skapa ett arbetsliv där alla orkar jobba länge. Det gäller att utforma 

en arbetsmiljö där både kropp och själ mår bra. Arbetsmiljön omfattar allt på jobbet, från 

arbetsställningar, arbetsredskap och maskiner till stress, trivsel och arbetsorganisation. Att 

bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att skapa ett hållbart arbetsliv.  

 

Tillfredsställelsen hos sjuksköterskor påverkar i stor grad av just arbetsmiljön och Halm 

(2019), Karlsson et al. (2019) och Utriainen och Kyngäs (2009) identifierar även mjukare 

parametrar som personella relationer mellan sjuksköterskor, gemenskap i arbetsgruppen, 

ett gott interprofessionellt samarbete, god kommunikation, att få arbeta personcentrerat och 

otillfredsställelsen när vården inte kan utföras ordentligt eller blir ogjord. Orsaker kan vara 

arbetsbelastning och stress men även avsaknad av egen kompetens och erfarenhet eller att 

det inte finns någon kollega att fråga. Omvänt kan de kompetenta sjuksköterskorna vara för 
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få till antalet så att de lägger mer tid på att handleda kollegor än på den direkta 

patientvården av egna patienter. Det kan medföra en moralisk stress och ett etiskt 

oförsvarbart arbetssätt relaterat till kollegor och patienter.  

 

Teamarbete och kommunikation mellan kollegor på samma skift är också viktigt enligt 

sjuksköterskorna. Att arbeta med kollegor man känner och kan lita på ger en trygghet 

underlättar möjligheten att arbeta patientsäkert, trots ett högt tempo. Hög arbetsbelastning 

äventyrar även evidensbaserad vård, att hinna ta till sig ny forskning eller att rapportera 

avvikelser. Sjuksköterskor eftersträvar att ha möjlighet till en hög autonomi och att få styra 

sitt arbete. De önskar att få fatta sina egna beslut samt få vara med och påverka för att 

känna att arbetsmiljön är rätt och att det möjliggör ett hälsosamt hållbart arbetsliv. Att 

organisera arbetet för sjuksköterskor som grupp är en mix av rätt antal sjuksköterskor på 

varje skift, vilken kompetens den aktuella verksamheten kräver och vilken kompetens och 

erfarenhet de anställda har. Det handlar också om vad det är för sorts patienter som vårdas 

på enheten. Vilket vårdbehov har patienten, kopplat till diagnos, men också multisjuka 

med andra behov vid en komplex sjukdomsbild (Halm, 2019). Struenkel et al. (2007) 

redogör för att den dominerande faktorn för tillfredsställande arbetsmiljö för 

sjuksköterskor med kort anställningstid är graden av handledarstöd av kompetenta 

kollegor.  

 

Vårt resultat visar på en verklighet med stress, för få personal, hög arbetsbelastning med ett 

stort inflöde av patienter och övertid. Sjuksköterskorna nämner att de saknar kompetenta 

kollegor och att de själva antingen behöver svara på frågor från mindre erfarna 

sjuksköterskor alternativt inte har någon kollega själv att fråga. I längden visar det på 

avsaknad av ett hållbart arbetsliv då det inte finns tid till reflektion eller att hämta kraft 

mellan arbetspassen, men även att individen känner sig otillräcklig, inte har korrekt 

kompetens för sina arbetsuppgifter, inte kan leverera personcentrerad vård på ett etiskt 

eller moraliskt försvarbart sätt. Stone et al. (2007) såg tidigt att otillräcklig bemanning 

orsakar större andel skador som trycksår, lunginflammation, kateterrelaterade infektioner 

och ökad risk för dödlighet. Taylor et al. (2012) visade att samma faktorer som påverkar 

skador på patienter även skadar sjuksköterskor och såg att säkerhetsklimat, hög 

personalomsättning och teamwork påverkar båda grupperna. Riskfaktorerna är hög 

personalomsättning och avsaknad av att aktivt arbeta med patientsäkerhet i 

interprofessionella team. Effekterna på patienterna av ofullständig bemanning och 

otillräcklig kompetens blir ökade vårdskador och onödigt lidande. Effekterna på 

sjuksköterskor blir utbrändhet, stickskador, förslitningsskador, moralstress och 

otillfredsställelse med att inte ges möjlighet att arbeta evidensbaserat och personcentrerat.  

Med andra ord ett lidande i flera dimensioner från rent fysiskt lidande till mentalt lidande 

eller livslidande på grund av otillräcklighet.  

 

Artiklarna i resultatet visar att uppfattningen bland sjuksköterskor är att chefers och 

sjukhusledningar förmåga, eller avsaknad av förmåga, att organisera sjuksköterskors arbete 

och arbetsmiljö ger negativa effekter på patientsäkerhet. Effekten är även tydlig för 

sjuksköterskors säkerhet. Bristerna i ledarskap består främst av bemanningsproblematik 

och att ledningen inte lyssnar eller tar ansvar för adekvat bemanning kopplat till 

patienttillströmning. Politiker och arbetsgivare har krav på effektiviseringar och 

kostnadskontroll och att patienter ska processas snabbt genom vårdkedjan. 

Effektiviseringsivern ställer stora krav på personalen då patienter idag ofta är både 

multisjuka och äldre. Mycket tid går till att administrera, hitta eftervårdplatser eller helt 
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enkelt hänvisa till hemmet. Sjuksköterskorna har förväntningar på sina chefer att cheferna 

främjar arbetet med patientsäkerhet både genom att utbilda och att bygga upp en kultur för 

att underlätta det arbetet. Toode et al. (2015) ser en kombination i ledarskapet av morot 

och piska för att stärka arbetsplatsen och att våga delegera ansvar och ge kontroll samt hela 

tiden aktivt arbeta med att förbättra sjuksköterskornas arbetsprocess. En marknadsstyrd 

arbetsmarknad där sjuksköterskor kan välja arbetsgivare utifrån krav på lön, arbetsmiljö 

eller inriktning ställer än högre krav på arbetsgivare och enhetschefer att skapa attraktiva 

arbetsplatser. Resultatet belyser att ledarskapet måste moderniseras och de som leder bör 

ha förmågan att se och planera för rätt kompetensmix, fördelning av resurser och att 

bemanningen tillåter en rimlig andel patienter per sjuksköterska utifrån sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskor önskar även ett ledarskap som bör ha förmågan att vara lyhörda, initiera 

medbestämmande, skapa trivsel och aktivt arbeta med kompetens och vidareutveckling av 

sin personal. 

 

Metoddiskussion  

För att få en övergripande bild av sjuksköterskors uppfattning och erfarenhet av bemanning 

och kompetensförsörjning och vad det gör med patientsäkerhet valdes litteraturöversikt 

som design för denna studie. En litteraturöversikt är passande för att försöka granska och 

sammanfatta kunskapsläget inom ett område (Polit & Beck, 2017).  

En djupare förståelse för nuläget, vad gäller patientsäkerhet, har erhållits då erfarenheter 

och uppfattningar har undersökts hos sjuksköterskor och även chefer till sjuksköterskor. 

Denna förståelse har ytterligare stärkts då detta kombinerats med statistik gällande 

arbetsmiljö, bemanning och kompetens. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades i studien. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ökar trovärdigheten om 

dessa två ansatser används eftersom de kompletterar varandra. Kvalitativa undersökningar 

beskriver och studerar personers erfarenheter och kvalitativa undersökningar ger svar på 

faktiska resultat som olika typer av patientskador och skador på sjuksköterskor.  

 

Den metod som använts har givit svar på studiens syfte eftersom många relevanta artiklar 

funnits och inkluderats. Då ämnet är brett kan existerande forskning finnas eftersom vi 

antingen har fått väldigt många resultat vid vissa sökningar och begränsade resultat av 

andra. Detta trots hjälp av kompetent personal på Sophiahemmets bibliotek. Att själva göra 

en intervjubaserad studie hade varit mycket intressant och delvis givit liknande resultat, om 

än lokalt i Sverige. Framförallt efter den senaste tidens varsel och anställningsstopp på 

flera av akutsjukhusen i Stockholm. Dock fanns det inte tid till att använda en annan metod 

är litteraturöversikt för att skriva denna kandidatuppsats. 

 

För att hitta relevanta artiklar som var baserade på nyare forskning begränsades 

sökperioden till tio år, 2009-2019. Vi valde även att ta med några äldre studier (Stone et 

al., 2007 och Struenkel et al., 2007) då de var bland de första i sitt slag att titta på 

sjuksköterskors arbetsvillkor och förutsättningar i relation till patientskador. Vi har inte 

funnit några större skillnader i resultat mellan de äldre och nyare artiklarna. Möjligen är de 

senare mer konkreta i att presentera förslag till åtgärder och kopplingen patientsäkerhet till 

arbetsmiljö och bemanning. I några sökningar i de två databaserna påträffades dubbletter 

av artiklar vilket innebär att sökningen hade en god relevans / sensitivitet (att relevanta 

artiklar återfinns i de sökningar som görs). Det föreligger en risk att det finns relevanta 

artiklar som inte påträffats i aktuella sökningar. Detta beroende av författarnas begränsade 

erfarenhet och kunskap om metodologi, etik och att läsa och tolka sökresultat och 
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vetenskapliga artiklar. Detta faktum kan ses som en av studiens svagheter. Efter inledande 

sökningar insåg vi att det fanns forskning på området men från flera olika vinklar. Att 

primärt söka på patientsäkerhet och sjuksköterskors uppfattningar gav många och inte helt 

relevanta träffar. Vi valde därför att söka vidare med olika sökord efter att ha definierat vad 

vi upplevde kan påverka patientsäkerhet i sjuksköterskans arbetsförhållanden. Därför 

tillkom sökningar som handlade om sjuksköterskors upplevda arbetsmiljö, bemanning av 

sjuksköterskor, vad som leder till tillfredsställelse hos sjuksköterskor i sin profession, 

personalomsättning för sjuksköterskor samt vårdkvalitet, patientsäkerhet och skador på 

både patienter och personal. Sökningarna gjordes i två olika databaser för att öka chanserna 

att hitta fler artiklar som besvarade syftet. Att söka i fler databaser menar (Henricson, 

2017) förstärker arbetets validitet. Sökstrategin medförde visst överlapp av artiklar som 

hittades både Cinahl och PubMed.  

 

Alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska. För korrekt översättning av ord, meningar 

och uttryck har vi främst använt digitala översättningsverktyg. Vissa ordval och uttryck 

diskuterades mellan författarna och omformulerades för mest rättvisande innebörd i 

sammanhanget. Analys av inkluderade artiklar gjordes systematiskt genom att båda 

författarna läste samtliga artiklar var för sig och därefter diskuterades artiklarnas kvalitet, 

resultat och relevans för studiens syfte. Samtliga artiklar kategoriserades i grupper 

motsvarande kategorierna i resultatdelen samt utifrån bedömning av artikelns kvalitet. Den 

ovan nämnda kvalitetsgranskningen gjordes i enlighet med Sophiahemmet Högskolas 

rekommendationer, se bilaga A. Enligt bedömningsmatrisen ansågs 14 artiklar ha hög 

kvalitet och två artiklar medelkvalitet.  

 

De artiklar som ingår är både av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Flera av artiklarna 

innehåller en kombination av kvalitativ och kvantitativ design (Aiken et al., 2009, Taylor 

et al., 2012, Aiken et al., 2013., Aiken et al., 2014, Aiken et al., 2017). Vi har på så sätt 

både fått djupare förståelse för sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter samt 

faktiska data på utfall som mäter patientskador, dödsfall och skador på sjuksköterskor 

genom kvantitativa studier. Artikeln av Sturm et al. (2019) undersöker både läkare och 

sjuksköterskors åsikter. Resultatet av frågeformulären presenteras per yrkeskategori så det 

går att utläsa tydligt vad som är läkares uppfattning och vad som är sjuksköterskors 

uppfattning. Jangland et al. (2017) intervjuar tio enhetschefer för kirurgiska enheter. Av de 

är fyra läkare och sex är sjuksköterskor varför vi anser att det besvarar vårt syfte att det är 

sjuksköterskors erfarenhet och uppfattning som framgår i resultatet. Alla tio är dessutom 

chefer för sjuksköterskor.  

 

De vetenskapliga artiklarna som är inkluderade är utförda i många olika länder vilket av 

Kristensson (2014) bedöms vara en styrka. Det tyder på att resultatet kan anses vara 

överförbart mellan olika länder . Överförbarhet avser grad av extern validitet, huruvida 

resultatet går att generalisera från urval till population (Forsberg & Wengström, 2016). 

Vissa studier är gjorda i länder där förutsättningarna inte är desamma som i övriga länder 

(Atefi et al., 2014 och Kaddourah et al., 2018) vilket skulle kunna påverka överförbarheten 

negativt. Vad gäller övrig inkluderade studier anser författarna att överförbarheten är god. I 

denna studie anser vi det vara en styrka att kunna påvisa att vårdsystem och förutsättningar 

är liknande över stora delar av världen. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten 

valdes oberoende av om deras resultat stärkte eller försvagade studiens frågeställning.  
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Svagheter med studien är att vi inte funnit artiklar som direkt svarar på sjuksköterskornas 

perspektiv av vad bemanning och kompetensförsörjning gör med patientsäkerhet. 

Artiklarna som funnits redovisar effekter av arbetsmiljö, arbetsförhållanden, 

tillfredsställelse med arbetet och dessa faktorers inverkan på kvalitet i vården och 

patientskador. Begreppen bemanning och kompetensförsörjning sorterar och definieras i de 

flesta artiklar under arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Alla artiklar reflekterar över 

lidande, både avseende patienter och den patientnära vården men även lidande för 

sjuksköterskor som arbetskraft. Detta i termer av fysiska och psykiska skador, 

otillräcklighet, avsaknad av kompetens, att inte hinna med sina arbetsuppgifter eller inte 

hinna handleda / bli handledd.  

 

Slutsats   

Resultaten av de artiklar som ingår i denna litteraturstudie visar att patientsäkerhet och 

vårdlidande påverkas av brister i bemanning och kompetensförsörjning. Sjuksköterskors 

erfarenheter och uppfattningar visar på vikten av ett kompetent ledarskap hos chefer för att 

bemanna rätt, både i antal som arbetar och vilka kompetenser och erfarenheter som mixas. 

Det är även viktigt för sjuksköterskor att det finns möjlighet till utbildning och 

kompetenshöjande insatser. Att införa karriärstegar kan vara ett steg på vägen att uppnå en 

tydlig karriär-, kompetens- och löneutveckling för sjuksköterskor. Vi hoppas även att 

regioner och arbetsgivare initierar att fler sjuksköterskor ska ha möjlighet att vidareutbilda 

sig till specialistsjuksköterskor och även ges möjlighet att kunna forska.   

 

Väl planerad bemanning, personalkontinuitet, erfarenhet, kompetensmix och arbetsmiljö 

påverkar patientsäkerheten positivt. Det påverkar även sjuksköterskors säkerhet och 

framför allt hållbarheten i sjuksköterskans uppdrag och välmående. De patientskador som 

orsakas av brister i kompetens och bemanning är till största del lindriga skador, men 

medför ändå ett lidande för patienter. Både rent fysiskt lidande men också livslidande då 

oro, vrede och maktlöshet är känslor som kan uppkomma. Lyckas arbetsgivare och ledare 

skapa rätt förutsättningar kan det ge en ökad patientsäkerhet, färre vårdrelaterade skador, 

minskat lidande för patienter och personal och även ökad personalsäkerhet för ett mer 

hållbart arbetsliv. Det innebär också en besparing för både vården och samhället om de 

extra kostnader som vårdskador medför, kan reduceras.  

 

Det är svårt att dra några slutsatser om beprövade system eller tydliga handlingsalternativ 

för att lösa den problematik inom bemanning och kompetensförsörjning som finns i dagens 

sjukvård. Det är enligt sjuksköterskorna tydligt att övertid och hög personalomsättning får 

direkta effekter på ökade skador på patienterna och därmed riskerad patientsäkerhet.  

 

Fortsatta studier   

Det finns många studier gjorda på hur arbetsmiljö, schemaläggning och kompetens för 

sjuksköterskor påverkar patientsäkerhet, vårdlidande och dödlighet hos patienter. Vi 

önskar att det startas fler studier som tittar på hur bemanningsproblematik och 

kompetensförsörjning påverkar patientsäkerhet. Önskvärt är att det även undersöks vad 

kompetens, kontinuitet hos sjuksköterskor och den samlade erfarenheten har för fördelar 

när det kommer till patientsäkerhet. Det är även av intresse att titta vidare på hållbarhet 

inom hälso- och sjukvård för sjuksköterskor. Vidare behövs forskning om effektiva 

arbetsmodeller för att lösa bemanning och kompetensförsörjning i vården och vilken typ av 
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modeller för ledarskap och beslutsfattande som har bäst effekter i vården. En utvärdering 

av Region Stockholms kompetensstege vore även intressant att forska på. 

Vad den totala samhällskostnaden för vårdskador blir är även ett komplext men intressant 

område att studera.  

 

Mycket glädjande fick vi information om att ett stor studie i omvårdnad startar på 

Karolinska 2020. Studien kommer att mäta vilka effekter utebliven omvårdnad i 

slutenvården kan få för patienter. 4600 sjuksköterskor och 2800 undersköterskor kommer 

att besvara en enkät som skickas en gång i halvåret. Samtliga ska få frågor om 

utbildningsnivå och kompetens, omvårdnadsinsatser och orsaker till att de uteblir. Studien 

ska pågå i 5 år och heter Minus-K.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Författarnas förhoppningar med den här litteraturöversikten är att det ska ge en bred bild av 

vilka faktorer och strategier som kan påverka patientsäkerheten. Studien belyser 

sjuksköterskors uppfattning om vikt och betydelse av professionens kompetens. Vidare 

hoppas författarna att denna studie kan väcka intresse för ämnet, och därmed bidra till en 

ökad förståelse för rätt kompetens och bemanning inom hälso- och sjukvården. Författarna 

vill genom en ökad kunskap i området locka till ökade insatser gällande bemanning och 

kompetensförsörjning, vilket är viktigt såväl på organisations- som på individnivå. 

 

Sammanfattningsvis lyfter vi personcentrerat ledarskap som ledord för en hållbar och 

patientsäker framtida vård. Varje verksamhetsuppdrag, personalgrupp och patientgrupp, 

behöver ett ledarskap som ser till de resurser och människor som arbetar eller vårdas där 

för ett hållbart och gott patient- och personalresultat. 
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I 

BILAGA A  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativmetodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder. 

* Begränsat / för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess , datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets /reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning.  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aiken, LH., Clarke, 

SP., Sloane, D., Lake, 

E., Cheney, T.  

2009 

USA 

Effects of hospital 

care environment on 

patient mortality and 

nurse outcomes. 

Att analysera 

sjuksköterskors 

arbetsmiljös effekt på 

vårdresultatet 

beroende av 

sjuksköterskor 

bemanning och 

utbildning. 

Design: Tvärsnitts-

studie. Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

Urval: 168 sjukhus i 

Pennsylvania. 

Datainsamling: Enkät 

besvarades 1999 

Analys:  National 

Quality Forum (PES-

NWI) 

 80.000 

sjuksköterskor 

232.342 patienter 

(48 procent) 

(-) 

 Sjuksköterskor som 

trivs på jobbet och 

har högre vårdkvalitet 

har signifikant lägre 

risk för dödsfall och 

misslyckande insatser 

hos sjukhus med 

bättre vårdmiljö. 

 RK 

I 

 

Aiken, LH., Sloane, 

D., Bruyneel, L., Van 

den Heede, K., 

Sermeus, W. 

2013 

USA, LH. 

Nurses' reports of 

working conditions 

and hospital quality 

of care in 12 

countries in Europe. 

Att få en översikt av 

europeiska 

sjuksköterskors 

bedömningar av sin 

arbetsmiljö på 

sjukhus och 

vårdkvalitet för att 

identifiera strategier 

för att behålla 

sjuksköterskor i 

sjukhusvård och för 

att undvika 

urholkning av 

vårdkvalitet relaterad 

till kostnadskontroll. 

Design:  

Tvärsnittsstudie enkät 

Urval: På 488 

akutsjukhus i 12 

länder i Europa 

Datainsamling: 2009-

2010 

Analys: 

Procentanalys, CDA 

33659 sjuksköterskor 

(36 procent) 

En stor del av 

sjuksköterskorna 

uttryckte sig negativt 

vad gäller ledning och 

bemanning. De tyckte 

även att det fanns få 

tillfällen att öka sin 

kompetens samt att en 

undermålig 

bemanning kan ligga 

till grund för icke 

evidensbaserade 

vårdbeslut. 

 K 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aiken, LH., Sloane, 

D., Bruyneel, L., Van 

den Heede, K.,  

Griffiths, P.,  Busse, 

R., Diomidous, M., 

Kinnunen, J., Kozka, 

M., Lesaffre, E., 

McHugh, M., 

Moreno-Casbas, T., 

Rafferty, AM., 

Schwendimann, R., 

Scott, A., Tishelman, 

C., van Achterberg, 

T., Sermeus, W.      
2014  
USA                       

Nurse staffing and 

education and 

hospital mortality in 

nine European 

countries: a 

retrospective 

observational study. 

Studiens syfte var att 

bedöma om 

skillnader i patient- 

och sjuksköterske-

förhållanden och 

sjuksköterskors 

utbildnings-

kvalifikationer var 

förknippade med 

variation i 

patientdödlighet efter 

vanliga kirurgiska 

ingrepp. 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

Urval: Sjuksköterskor 

anställda på 

universitetssjukhus. Data 

insamlat på patienter 

äldre än 50 år.  

Datainsamling: 2009-

2010 

Analys: SAS (9,2) 

26.516 

sjuksköterskor 

422.730 patienter 

(38) 

(-) 

En ökad arbetsbörda 

för sjuksköterskor 

ökar risken för 

vårdrelaterade 

dödsfall samtidigt 

som en ökad 

kompetens minskar 

risken. 

RK 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



   

 

 

 

 

 

IV 

Bilaga B 

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aiken, LH., Sloane, 

D., Griffiths, P., 

Rafferty, AM., 

Bruyneel, L., 

McHugh, M., Maier, 

C., Moreno-Casbas, 

T., Ball, J., 

Ausserhofer, D., 

Sermeus, W.      
2017  
USA                 

Nursing skill mix in 

European hospitals: 

cross-sectional study 

of the association 

with mortality, patient 

rating, and quality of 

care. 

Att undersöka 

sambandet av 

vårdkompetens med 

patientdödlighet, 

patienters skattning 

av vården och 

kvalitetsindikatorer. 

Design: Tvärsnitts-

studie. Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

Urval: 

Vuxenakutvård i sex 

europeiska länder. 

Datainsamling: 

Intervjuer med 

sjuksköterskor och 

patienter samt data 

från sjukhusens 

dataregister. 

Analys: GEE 

användes för analys 

av data 

13.077 sjuksköterskor 

18.828 patienter 

(42 procent) 
(49 procent) 

  

Annan kompetens än 

sjuksköterskekompetens 

ökar risken för 

dödlighet, urholkar 

kvalitet och säkerhet i 

vården samt ökar 

bristen på 

sjuksköterskor. 

RK 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Bilaga B 

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Atefi, N. Abdullah, 

KL., Wong, LP., 

Mazlom, R. 

2014 

Iran 

Factors influencing 

registered nurses 

perception of their 

overall job 

satisfaction: a 

qualitative study 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka faktorer 

relaterade till 

intensiv-, medicin- 

och kirurg-

sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse 

och missnöje i Iran. 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie + 

gruppdiskussioner 
Urval: Sjuksköterskor på 

intensiv-, medicin- och 

kirurg-avdelningar på ett 

sjukhus. 

Datainsamling:10 

diskussionsgrupper 60-90 min 

+ inspelning 

Analys: Inspelat material 

analyserades i efterhand 

 

85 

(-) 

Inadekvat bemanning, 

dåligt stöd från 

ledning samt löner 

påverkar 

sjuksköterskors syn 

på arbetsmiljön 

negativt och därmed 

patientsäkerhet och 

vårdkvalitet. 

K 

I 

 

Halm, M. 
2019  
USA 
 

The influence of 

appropriate staffing 

and healthy work 

environments on 

patient and nurse 

outcomes. 

Hur påverkar 

bemanning av 

sjuksköterskor och 

kvalitet på vårdmiljö 

patienter, 

sjuksköterskor och 

organisatoriskt utfall. 

Design: Litteraturstudie 
Urval:- 10 år, orginalartiklar 

Datainsamling: Cumulative 

index to nursing and allied 

health literature,  

Medline 

Analys: STC – systematisk 

textkondensering enligt 

Malterud 

 14 
(-) 

Bättre bemanning och 

arbetsmiljö är 

förknippat med bättre 

vårdresultat och 

sjuksköterskors 

professionella 

prestation. 

K 

II 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

VI 

Bilaga B  

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Jangland, E. Nyberg, 

B. Yngman-Uhlin, P. 

2017 

Sverige 

It´s a matter of patient 

safety: understanding 

challenges in 

everyday clinical 

practice for achieving 

good care on the 

surgical ward – a 

qualitaitve study  

Att undersöka 

situationer och 

processer som 

supporterar eller 

hindrar bra säker 

patientvård på 

kirurgavdelningar. 

Design: Reflektiva 

intervjuer 

Urval: 4 Enhetschefer 

och 6 avdelnings-

chefer. (6/10 är 

sjuksköterskor) 

Datainsamling: 3 

intervjuer per person 

Analys: Systematisk 

textkondensering – 

STC enligt Malterud 

 

10 

(-) 

Studien visar att 

kirurgenheter bör 

överväga att förnya 

organisationen och 

implementera mer 

avancerade 

sjuksköterskeroller 

som arbetar nära 

patienten för säkrare 

vård och bättre 

resultat. 

K 

I 

 

Kaddourah, B., Abu-

Shaheen, AK., Al-

Tannir, M. 

2018 

Saudi Arabia 

Quality of nursing 

work life and 

turnover intention 

among nurses of 

tertiary care hospitals 

in Riyadh: a cross-

sectional survey 

Studien syftar till att 

bedöma kvaliteten på 

sjukvårdens arbetsliv 

(QNWL), utforska 

sjuksköterskornas 

personalomsättning 

och undersöka 

sambandet mellan 

QNWL och 

sjuksköterskans 

intention att byta 

arbetsplats. 

Design: 

Tvärsnittsstudie , 

enkät 

Urval: Minst 1 års 

yrkeserfarenhet, 

randomiserat urval 

från sjuksköterskor 

anställda på 2 sjukhus 

i Riyadh 

Datainsamling: 

Frågeformulär under 

mars 2015-mars 2016 

Analys: Brooks survey 

(QNWL) och ATS 

400 

(9 procent) 

Resultatet visade 

sjuksköterskor erfar 

att både quality of 

nursing work life och 

personalomsättning 

har påverkan på och 

ger konsekvenser på 

patientvård och 

konsekvenser som 

högre dödlighet, fler 

infektioner och 

vårdskador. 

K 

II 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



   

 

 

 

 

 

VII 

Bilaga B 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Karlsson, A-C., 

Gunningberg, L., 

Bäckström, J., Pöder, 

U. 

2018 

Sverige 

Registered nurses´ 

perspectives of work 

satisfaction, patient 

safety and intention to 

stay – A double- 

edged sword 

För att beskriva 

arbetstillfredsställelse 

hos registrerade 

sjuksköterskor, deras 

avsikt att stanna på 

sin nuvarande 

arbetsplats och i yrket 

samt att   

undersöka 

patientsäkerhet i 

förhållande till dessa 

parametrar. 

Design: Deskriptiv 

intervjustudie 

Urval: Sjuksköterskor 

från 2 olika 

universitetssjukhus i 

2 regioner i Sverige 

Datainsamling: Maj 

2016-maj2017 

Analys: Systematisk 

textkondensering – 

STC enligt Malterud 

 

 25 
(-) 

Sammanfattningen 

visade att chefer 

aktivt måste arbeta 

med att få 

sjuksköterskor att 

stanna kvar på 

arbetsplatsen genom 

att lyssna, 

kommunicera, förstå 

gruppens behov, 

förbättra arbetsmiljö 

och möjliggöra 

evidensbaserat 

arbetssätt. 

K 

I 

 

Oliveira, RO., Leitao, 

IM., Aguiar, L., 

Oliveira; A., Gazos, 

DM., Sales da Silva, 

LM., Barros, A., 

Sampaio, R. 
2014 

Brazil 

Evaluating the 

intervening factors in 

patient safety: 

focusing on hospital 

nursing staff. 

För att utvärdera 

påverkande faktorer 

på patientsäkerhet, 

med fokus på 

sjuksköterskepersonal 

på sjukhus.  

Design: Semi-

strukturerad 

intervjustudie 
Urval: 

Intervjudeltagare har 

arbetat mer än 1 år 

och var direkt 

involverade i 

patientvården. 
Datainsamling: 2013 

Analys: TCA – 

tematic content 

analysis 

 70 
(-) 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor 

upplever det 

nödvändigt för chefer 

att prioritera HR-

frågor som rätt 

bemanning och 

arbetsbelastning, 

utbildning, 

rekrytering och 

arbetsmiljö för att 

uppnå en patientsäker 

vård med hög 

kvalitet. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



   

 

 

 

 

 

VIII 

Bilaga B 

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Stone, PW., Mooney-

Kane, C., Larson, 

EL., Horan, T., 

Glance, LG., 

Zwanziger, J., Dick, 

AW. 

2007 

USA 

Nurse working 

conditions and 

patient safety 

outcomes 

Att undersöka 

effekterna av 

arbetsförhållanden i 

vård av äldre genom 

patientsäkerhetsresultat 

i intensivvården. 

Design: 

Observationsstudie av 

data samt enkät 

Urval: 

intensivvårdsavdelningar 

på 31 sjukhus 

Datainsamling: Data 

från system och 

patientjournaler 

Analys: en multivariat 

logistisk 

regressionsanalys 

genomförd i STATA 

1095 sjuksköterskor 

intervjuades. 

15846 patienters 

data. 

(-) 

Resultatet visar att 

övertid ökar risker 

för trycksår och VRI. 

Högre bemanning ger 

lägre dödlighet, lägre 

andel vårdskador och 

infektioner. Mer 

övertid hos 

sjuksköterskor 

innebär ökning av 

vissa infektioner och 

liggsår. 

RK 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

IX 

 

 Bilaga B 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Stuenkel, D., Nguyen, 

S., Cohen, J. 

2007 

USA 

Nurses´perceptions of 

their work 

environment 

Studien försökte 

bestämma om 

akutsjuksköterskors 

uppfattningar om 

arbetsmiljön skilde sig åt 

efter antal år i yrket som 

sjuksköterska och efter 

antal år i sin nuvarande 

position. 

Design: Deskriptiv 

undersökande enkät 

Urval: RN på 

akutsjukhus i 

Kalifornien. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med 

T/F-påståenden 

Analys: WES metod-

skala 

744 

(77 procent) 
Studiens slutsats är att 

skapa och bibehålla 

ett hälsosamt 

arbetsklimat för 

personalen går hand i 

hand med faktisk 

vårdkvalitet. 

K 
I 

 

Sturm, H., Rieger, 

M., Martus, P., 

Ueding, E., Wagner, 

A., Holderried, M., 

Maschmann, J. 

2019 

Germany 

 

Do precieved working 

conditions and patient 

safety culture 

correlate with 

objective workload 

and patient outcomes: 

A cross-sectional 

explorative study from 

a German university 

hospital. 

Denna studie syftar till 

att förstå sambandet 

mellan undersökningar 

som härrör från 

mätningar av hur läkare 

och sjuksköterskor 

upplever sin 

arbetsrelaterade stress 

och belastning och 

patientsäkerhet å ena 

sidan, och rutinmässiga 

datamätningar av 

arbetsbelastning och 

kvalitet på vård å andra 

sidan 

Design: Frågeenkät 

Urval: Läkare och 

sjuksköterskor på ett 

tyskt 

universitetssjukhus 

Datainsamling: 

Utskick av enkät till 

alla läkare och 

sjuksköterskor på 

sjukhuset 

Analys: SPSS ver.23  

 

 

900 

sjuksköterskor 

(61 procent) 

Ökad arbetsbelastning 

leder till stress och 

ansträngning vilket 

inte bara påverkar 

personalen utan även 

kvalitet i vården på 

patienter och 

säkerhetsklimatet. 

K 
I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

X 

Bilaga B 

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Taylor, J., Dominici, 

F., Agnew, J., 

Gerwin, D., Morlock, 

L., Miller, MR. 

2012 

USA 

 

 

Do nurse and 

patient injuries 

share common 

antecedents? An 

analysis of 

associations with 

safety climate and 

working conditions 

Att undersöka 

säkerhetsklimat på 

enhetsnivå och 

specifika 

sjuksköterskors 

arbetsvillkor med 

skadeutfall för både 

sjuksköterskor och 

patienter på ett sjukhus. 

Design: Longitudinell 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Datainsamling: 2004-

2005 

Analys: STATA 8, 

beskrivande statistik 

723 sjuksköterskor 

28876 utskrivningar 

(-) 

Resultatet visade att 

säkerhetsklimat är 

kopplat till både 

patient- och 

sjuksköterskeskador 

och att det påverkas 

av samma 

organisatoriska 

riskfaktorer. 

R 

I 

 

Toode, K., Routasalo, 

P., Helminen, M., 

Suominen, T. 

2015 

Finland 

Hospital nurses 

working conditions 

in relation to 

motivation and 

patient safety. 

Artikeln syftade till att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

arbetsplatsens 

egenskaper, 

arbetsförhållanden, 

arbetsmotivation och 

patientsäkerhet och att 

utforska förhållandet 

mellan dessa faktorer. 

Design: 

Frågeformulär 

Urval: 6235 

sjuksköterskor i 

Estland 

Datainsamling: 

online-frågor 

Analys: STATA 11.2 

 

201 sjuksköterskor 

(96,8 procent) 

Sjuksköterskor som 

hade bättre 

upplevelse av sitt 

arbete är mer 

motiverade och 

lägger mer 

engagemang och har 

högre självförtroende 

i patient-

säkerhetsarbetet. 

K 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Bilaga B 

 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Utriainen, K., 

Kyngäs, H.  

2009 

Finland 

Hospital nurses´ job 

satisfaction: a 

literature review 

En litteraturstudie om 

sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse 

Design: Litteraturstudie 
Urval: 21 
Datainsamling: 

PsycINFO, Cinahl, 

Medline Ovid 

Analys: Content analysis 

21 vetenskapliga 

artiklar 

Tillfredställelse på 

arbetsplatsen beror 

främst på 

interpersonella 

relationer, social 

gemenskap och god 

kommunikation med 

kollegor. 

K 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


