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SAMMANFATTNING 

 

Sjuksköterskan har en central roll i vården och ska ge god omvårdnad på ett patientsäkert sätt. 

Med patientsäkerhet avses att skydda patienter från skador inom vården. I 

patientsäkerhetslagen står det att hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet är att 

upprätthålla hög patientsäkerhet. 

 

Syftet var att belysa hur faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus inom 

öppen/slutenvård  kan inverka på patientsäkerheten. 

 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt och som inkluderade 18 vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling via PubMed, CINAHL och PsycINFO. En bedömning av studiernas 

vetenskapliga kvalitet och typning genomfördes. Slutligen gjordes en sammanställning över 

de inkluderade studierna som återfinns i en matrisöversikt.  

 

I resultatet framkom fyra faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus som skulle kunna 

inverka på patientsäkerhet. Sjuksköterskebemanning på sjukhus relaterat till patientsäkerhet, 

team- och samarbete relaterat till patientsäkerhet, ledning- och organisation relaterat till 

patientsäkerhet, arbetsbelastning och sjuksköterskors arbetstid/ schema relaterat till 

patientsäkerhet. Otillräcklig sjuksköterskebemanning visade sig medföra ökad risk för 

patienters 30- dagars mortalitet och ökad risk för avvikelser avseende patientsäkerhet. Vidare 

framkom att goda arbetsrelationer bidrog till minskade risker för negativa avvikelser i vården 

samt att engagerad och stödjande ledning med förmåga att upprätta välfungerande struktur på 

arbetsplatsen kunde bidra till högre patientsäkerhet. Övertidsarbete på över 40 timmar per 

vecka kunde påverka sjuksköterskors möjlighet att bedriva patientsäkert arbete. 

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus kan inverka på patientsäkerheten. 

Mot den bakgrunden är det viktigt att förbättra och utveckla ovan nämnda faktorer för att 

främja patientsäkerheten.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, sjuksköterskor, sjuksköterskebrist, arbetstillfredsställelse, 

patientsäkerhet.  
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BAKGRUND 
 

Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskan har en central roll i vården. I sjuksköterskans profession ingår att ge 

information, öka patienters kunskap om sjukdomsbilden samt att ge vård och behandling. 

Sjuksköterskan ska också bedriva hälsofrämjande arbete (Piper, 2008). Vidare ska 

sjuksköterskan tillgodose och garantera patienternas omvårdnad i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Lindahl, 2010). Omvårdnaden ska bedrivas med utgångspunkt från en 

humanistisk människosyn där kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande är 

central (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Council of nurses [ICN] (2014) etiska kod är en internationell kod vars uppgift är att genom 

ett gemensamt förhållningssätt sammanfoga och vägleda världens sjuksköterskor. Koden 

beskriver att sjuksköterskan har fyra primära ansvarsområden, att främja hälsa, återställa 

hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) § 2 beskriver att vård ska ges på lika villkor till hela 

befolkningen. Lagen belyser att hälso- och sjukvården ska tillgodose patientens trygghet i 

vården samt att hänsynstagande tas till patientens behov av säkerhet. 

 

Sjuksköterskebrist 

 

Sjuksköterskebristen är ett internationellt problem enligt Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto 

och Vehviläinen-Julkunen (2008). Den globala sjuksköterskebristen har nu nått en kritisk nivå 

då sjuksköterskor allt oftare lämnar sina yrken före pensionsålder. Buerhaus et al. (2005) 

framför att sjuksköterskor själva förutspår en ökning av stress i framtiden inom deras yrke till 

följd av bristen på verksamma sköterskor. Som konsekvens till detta finns farhågor om risker 

för patientsäkerheten och fortsatt flykt från yrket.  

 

I “Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal” redovisas det att det fanns cirka 140 000 

legitimerade sjuksköterskor i Sverige år 2013 (Socialstyrelsen, 2014). Efterfrågan av 

sjuksköterskor framställs idag stor på sjukhusen runt om i landet. Det resulterar i att 

vårdplatser tvingas att stänga bland annat på grund av brist på sjuksköterskor. Statistiska 

centralbyrån har beräknat att det år 2030 kommer fattas 30 000 sjuksköterskor om denna 

utveckling fortsätter (Vårdförbundet, 2014). 

 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

 

Evidensbaserad omvårdnad [EBV] syftar till att samla in och värdera kunskap som resulterar i 

metoder vilka gynnar patienten och är kostnadseffektiv. Att bedriva och tillämpa EBV är en 

del av sjuksköterskans ansvarsområde och för att utföra patientsäkert och evidensbaserat 

arbete krävs hög omvårdnadskompetens. (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) innebär EBV att den professionelle väger samman sin expertis med 

bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om 

insatser. Andermann et al. (2011) och Eizenberg, (2010) belyser att vårdpersonalens förmåga 

att hitta och implementera ny kunskap bidrar till att utveckla en säker vård. 
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Definition arbetstillfredsställelse 
 

Arbetstillfredsställelse är en subjektiv företeelse och upplevs hög om individens arbete erfars 

positivt. Arbetstillfredställelse är ett komplext fenomen med många betydelsefulla 

komponenter och är en positiv känsla och upplevelse.  Det handlar om individens attityd till 

sitt arbete. Om individen upplever arbetet positivt, är arbetstillfredsställelsen hög. Individens 

attityd till arbetet bestäms inte bara av arbetsuppgifter, utan också av sociala interaktioner 

samt organisationskulturen på arbetsplatsen (Landy & Conte, 2007). Gök och Kocman (2011) 

beskriver att otillfredsställande arbetsförhållanden på arbetsplatsen anses vara en orsak till att 

sjuksköterskor avslutar sin anställning. Arbetsförhållanden definieras i studien som 

övertidsjobb, oregelbundna arbetstider, överbelastning och en stressande och osäker 

arbetsmiljö. Andra orsaker för sjuksköterskor att avsluta sin anställning var negativa 

uppfattningar om rollen som sjuksköterska och statusen av omvårdnadsprofessionen. 

 

Arbetsmiljö 
 

Svenska akademien (2006), s.573 definierar ordet miljö som: yttre förhållanden som påverkar 

allt liv. I en rapport av Lindberg och Vingård (2012) menar de att arbetsmiljö kan förklaras 

som de faktorer som påverkar personalen på en arbetsplats; både de fysiska och psykosociala 

förhållandena.  

 

Sjukhus bedriver både slutenvård för inneliggande patienter, samt specialiserad öppenvård 

som förekommer då patienten inte är i behov av dygnet runt vård på sjukhuset. I Sverige kan 

sjukhusen drivas i regi av landsting, privat och stiftelseform (SFS 1982:763). Arbetsgivaren är 

den som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett 

ansvar. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta 

bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra (SFS 

1977:1160). 
 

Svenska arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) pekar på att smitta, våld och hot, psykisk och 

fysisk belastning såsom sociala och organisatoriska faktorer är exempel på risker i 

arbetsmiljön för personal inom hälso- och sjukvård. Vidare beskriver Lindberg och Vingård 

(2012) att upplevelse av gemenskap och möjlighet till personlig utveckling anses bidra till en 

god arbetsmiljö som i sin tur leder till känslan av tillfredställelse på arbetet. 

 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) omfattas allt arbete för en person anställd hos en 

arbetsgivare, i såväl privat som i offentlig verksamhet. Lagens ändamål är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Därvid ska 

även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. I lagtexten specificeras att teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.  

 

I arbetsmiljölagen finns också regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Starkt styrt eller bundet 

arbete ska undvikas eller begränsas Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Målet med lagen är att 

uppnå en arbetsmiljö som innebär att arbetstagaren upplever ett positivt utbyte, där hen har ett 

rikt och varierande arbetsinnehåll, en känsla av gemenskap och arbetstillfredställelse samt att 

man upplever en personlig utveckling.  

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vård
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
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Vårdmiljö 

 

Vårdförbundet (2014) beskriver att vårdmiljö & arbetsmiljö omfattar mer än vad man 

vanligtvis menar med arbetsmiljö. I huvudsak  handlar  vårdmiljö om att sätta människan 

främst och se varje individ som kompetent och kunnig.  Det finns ingen vedertagen definition 

av själva begreppet vårdmiljö. Begreppet beskrivs mer i termer av vad vårdmiljö står för.  I 

boken hälsofrämjade möten står det att vårdmiljö till exempel är beroende av krav-

kontrollmodeller. Att stödja patienten för att få bättre kontroll över sin situation, är ett viktigt 

förhållningssätt i vården och en viktig strategi för det hälsofrämjande arbetet.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen 

 

Arbetsmiljö innefattar både den fysiska och psykosociala miljön. Karasek och Theorells 

(1990) teoretiska modell krav-kontroll-stödmodellen beskriver relationen mellan yttre 

psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö.  

Modellen har tre dimensioner; socialt stöd, beslutsutrymme och krav. Tre situationer 

illustrerar relationen mellan krav och kontrollmöjligheter. Avspända, där kraven inte är 

extremt höga och att beslutsutrymmet med möjligheter att utöva kontroll är högt. Passiva, 

fortsatt relativt låga krav men mycket litet beslutsutrymme. Spända, höga krav och litet 

beslutsutrymme som kan leda till ökad risk för sjukdom. Enligt modellen kan man klara av 

högt ställda krav om man kan fatta de beslut man behöver och upplever att man får stöd på 

olika sätt. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan 

styra över situationen och inte får någon hjälp. Men även om krav, kontroll och stöd påverkar 

påfrestningen på en individ reagerar inte alla likadant på den påfrestningen. En bra arbetsplats 

har hittat balansen där individen har en hanterbar kravnivå, där det finns goda möjligheter att 

påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd i organisationen. Karasek och 

Theorell (1990) menar att teorin blir mer användbar om man tar i beaktande vilket stöd man 

får från arbetskamrater och chefer. De beskriver att stöd innebär både praktisk och 

känslomässig hjälp och att risken för att drabbas av sjukdom minskar vid bra stöd. Med 

socialt stöd från familj, arbetskamrater och ledare kan medarbetare klara av att hantera höga 

krav om de kan uppnå tillräcklig hög kontroll. Om medarbetare har hög kontroll kan man se 

samband med lönsamhet i form av bättre prestation, minskad sjukfrånvaro och minskad 

personalomsättning.  

 

Patientsäkerhet  

En journalgranskningsstudie gällande patientsäkerhet, Harvardstudien, genomfördes i New York i 

mitten av 1980-talet. Den utfördes på 51 olika sjukhus. Resultaten sattes på agendan runt om i 

världen för att uppmärksamma patientsäkerhetsfrågorna. Där framkom att skador orsakade av 

medicinska åtgärder snarare var orsaken till förlängd vårdtid än den bakomliggande sjukdomen. 

När rapporten publicerades tio år senare blev det en väckarklocka för sjukvården världen över 

(Öhrn, 2009). 

I Sverige började man 2011 göra stora satsningar i syfte att förbättra patientsäkerhet inom 

svensk hälso- och sjukvård. Satsningarna har bland annat resulterat i ökad kunskap om 

vårdskadornas förekomst, nya metoder och verktyg för förebyggande av vårdskador samt ett 

förstärkt systematiskt patientsäkerhetsarbete. Den ökade satsningen kan ha bidragit till 

minskat antal dödsfall (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 
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Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada (SKL, 2013). Sharp (2012) beskriver 

att man inte bara kan implementera olika rutiner och säkerhetssystem, utan vad som krävs är 

en kultur med fokus på patientsäkerhet som en drivkraft hos vårdpersonalen. Då finns 

förutsättningar att skapa en vårdmiljö med patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) säger att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. Risk för vårdskador, bristande vårdkvalitet och bristande 

patientsäkerhet kan skapa stort lidande för patienten och kräver stora resurser från hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), som trädde i 

kraft första januari 2011, skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Lagen 

bildades i syfte att främja patientsäkerheten och undvika vårdskador. Patientsäkerhetslagen 

definierar vårdskada som när en patient drabbas av 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. 

 

Choo, Hutchinson och Bucknall (2010) anser att det finns olika faktorer i arbetsmiljön som 

kan påverka sjuksköterskan negativt i utförandet av patientsäker vård. Genom att förstå 

arbetsplatsförhållanden kan åtgärder vidtas. Enligt Choo, et al. (2010) kan sjukhusledningen 

vara en negativ faktor, då den tar mer hänsyn till besparingar än prioritering av 

patientsäkerheten. Ledningen bör ordna möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonalen i form 

av erbjudandet av mer tid för utbildning och utveckling som leder till ökad patientsäkerhet. 

Även Atefi, Abdullah, Wong, och Mazlom (2014) pekar på behovet av kontinuerlig 

utbildning där sjuksköterskorna får möjlighet att delta i konferenser, seminarier och 

workshops, vilket ofta förhindras på grund av tid och schematekniska problem.  

 

Problemformulering 
 

I sjuksköterskors ansvar ingår att bedriva omvårdnad som säkerställer patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor behövs för att leda den kvalitetssäkrade och evidensbaserade omvårdnaden 

kring patienten. Bristen på sjuksköterskor är ett internationellt problem och prognoser pekar 

på att bristen förväntas att öka. Det framkommer att sjuksköterskor anger arbetsmiljön som en 

stark bidragande orsak till varför de väljer att sluta sina jobb. I flera studier rapporterar 

sjuksköterskor faktorer i arbetsmiljön på sjukhus som hinder för att kunna bedriva en 

patientsäker vård. Därför är det viktigt att belysa faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som 

kan inverka på patientsäkerheten. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa hur faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus kan inverka på 

patientsäkerheten. 

 

METOD 
 

För att beskriva och fördjupa oss i det valda området användes en litteraturöversikt som 

metod. Det innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt område 

(Forsberg & Wengström, 2013). Metoden valdes för att få tillgång till aktuell forskning som 

möjligt inom det valda området. Sökningen utfördes med valda nyckelord.  
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Föreliggande litteraturöversikt omfattar 16 kvantitativa studier och en kvalitativ studie. Inom 

omvårdnadsforskning är det bra att inkludera resultat från forskning genomförd med olika 

metoder, enligt Forsberg och Wengström (2013). 

 

Urval 
 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) skall urvalet vara ändamålsenligt för det undersökta 

problemområdet. De inklusionskriterier som valdes vid sökning i valda databaser styrdes av 

studien syfte.  Litteraturöversiktens inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar 

skrivna på engelska från hela världen vilka var publicerade år 2005-2015. Artiklar från 

perioden år 2010-2015 prioriterades framför äldre, då nyare forskning var av större vikt för 

denna studie. Ett annat inklusionskriterie var peer-reviewed, vilket innebar att artiklarna blivit 

vetenskapligt granskade. Med denna inklusionskriterie ville vi försäkra oss om att det var 

publikationer från vetenskapliga artiklar, i enlighet med Östlundh (2012). 
 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen för litteraturöversikten genomfördes mellan november 2015 och december 

2015. I databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO skrevs nyckelorden i fritext med syfte 

att erhålla en överblick. Genomgång av material gjordes och selekterades efter relevansen för 

syftet i enlighet med Friberg (2012). Medical Subject Headings (MeSH-termer) användes vid 

sökning i PubMed. MeSH-termer är bestämda sökord som specificerade och underlättade 

sökningarna. CINAHL är en databas som är uppbyggd på artiklar vilka fokuserade på 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. I sökningen i CINAHL och PsycINFO användes 

Headings som efterliknade MeSH-termer.  

 

Sökord som användes var arbetsmiljö (work environment), sjuksköterskor (nurses), sjukhus 

(hospital), sjuksköterskebrist (nursing shortage), arbetstillfredställelse (work satisfaction 

patientsäkerhet (patient safety). Parallellt utfördes manuella sökningar, så kallade 

sekundärsökningar i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Efter en första överblick 

av titlarna valdes sammanlagt 51 artiklar. Vidare lästes abstrakten. Av dessa valdes 37 ut och 

lästes i sin helhet. Slutligen valdes 18 artiklar som bäst ansågs svara på vårt syfte. Friberg 

(2012) beskriver att om det ska bli god kvalitet på forskning krävs det tillräcklig tillgång på 

underlag av lämpliga studier. 
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Tabell 1: Databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

 

Databas 

Datum 

Sökord/kombination 

av sökord 

Begränsningar Antal  

Träffar 

Antal 

Lästa 

Abstract 

Antal 

Lästa 

Artiklar 

Antal 

Inkluderade 

Artiklar 

PubMed 

151116 

Nurse shortage 

AND hospital 

Free full text 

10 years 

Human 

” MeSH 

Terms” 

63 11 6 1 

PubMed 

151120 

Nurses, work 

environment AND 

hospital, work 

satisfaction, patient 

safety 

Free full text 

10 years 

Human 

” MeSH 

Terms” 

55 7 7 3 

CINAHL 

151116 

Nurses AND work 

environment 

Full Text 

Published 

date:  

200509-

201509 

Peer-

rewiewed 

Research 

Article, 

Human  

“CINAHL 

headings” 

989 9 5 1 

CINAHL 

151120 

Nurses, work 

environment, 

hospital AND work 

satisfaction 

Full Text 

Published 

date:  

200509-

201509 

Peer-

rewiewed 

Research 

Article, 

Human  

550 8 6 4 
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“CINAHL 

headings” 

CINAHL 

151123 

Nurses AND work 

environment, 

hospital AND work 

satisfaction, patient 

safety 

Full Text 

Published 

date:  

200509-

201509 

Peer-

rewiewed 

Research 

Article, 

Human  

“CINAHL 

headings” 

312 7 5 5 

PsycINFO 

151203 

Nurses, work 

environment AND 

hospital, work 

satisfaction AND 

paitent safety 

Linked Full 

Text 

Publication 

Year 

2005-2015 

Peer-

rewiewed 

Human 

337 9 8 4 

Totalt   2332 51 37 18 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna som valdes ut bedömdes efter Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2011) 

granskningsmallar som är modifierad av Sophiahemmets högskola. Artiklarna skrevs ut i 

pappersform. De lästes ett flertal gånger gemensamt av författarna för att erhålla förståelse för 

innehållet och helheten. Resultat som svarade på syftet markerades med överstrykningspennor 

och texten sorterades i olika teman. Olika teman granskades och sammanställdes. De fakta 

som framkom lyftes fortlöpande för diskussion och allt arbete kring studien genomfördes 

gemensamt. Med patientsäkerhet och arbetsmiljö för sjuksköterskor på sjukhus i fokus 

utkristalliserades fyra teman i enlighet med Friberg (2012). Dessa teman blev till rubriker i 

resultatet. Många artiklars resultat kunde passa in under flera rubriker. Här gjordes en 

tolkning om vilket resultat som fick presenteras under respektive vald rubrik. En artikels 

resultat kunde även presenteras under mer än en rubrik då den berörde olika teman. 
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Forskningsetiskt övervägande 

 

Författarna strävade under hela skrivprocessen att behålla en god forskningsetik. Forsberg och 

Wengström, (2013) beskriver att de första stegen i en studie ska vara att reflektera och söka 

information. Därefter ska materialet värderas och sammanställas. Etik beskrivs vidare av dem 

syfta till ett teoretiskt reflekterande över moraliska frågor, vilket vi beaktade och diskuterade 

under arbetets gång. Teoretiska reflekterandet består av systematisering, kritik och analys 

enligt Forsberg & Wengström (2013).  

 

Forskningsetik beskriver etiska aspekter av forskning, dess konsekvenser och innefattar 

normer, förhållningssätt och åsikter som forskaren skall förhålla sig till. Författarna strävade 

under hela arbetets skrivprocess att behålla en god forskningsetik genom att följa 

rekommendationer från Forsberg och Wengström, (2013). Deras rekommendationer syftar till 

att alla artiklar antingen ska ha haft tillstånd av en etisk kommitté eller att etiska 

överväganden noggrant gjorts under hela studien (Forsberg & Wengström, 2013). I denna 

litteraturöversikt eftersträvades god forskningsetik genom att inte förvanska den egna eller 

andras forskning samt avhållande från fabricering, förfalskning och plagiering, i enlighet med 

Helgesson (2006). 

 

RESULTAT 
 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa hur faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus 

kunde inverka på patientsäkerheten vilket framkom i artiklarnas resultat. Vi valde att 

organisera materialet utifrån fyra teman. Sjuksköterskebemanning på sjukhus, team och 

samarbete, ledning och organisation samt arbetsbelastning och scheman relaterat till 

patientsäkerhet. 

 

Sjuksköterskebemanning på sjukhus relaterat till patientsäkerhet 

 

Risken för uteblivna omvårdnadsåtgärder blev högre beroende på antalet patient per 

sjuksköterska (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths 2012;  Ausserhofer et al., 2013). 

Sjukhus med lägre bemanning av sjuksköterskor hade ökad förekomst av 30 dagars mortalitet 

(vilket innebär att patienten avlider inom 30 dagar efter utskrivning). Risken för mortalitet hos 

patienten ökade med sju procent för varje extra patient som en sjuksköterska fick ansvaret för 

(Aiken et al., 2014).  Samstämmiga resultat framkom även i studien av Friese, Lake, Aiken, 

Silber och  Sochalski (2008). Även Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty och Nutbeam (2009) 

framhöll att personalbemanningen var av betydelse för patientsäkerheten men att den inte 

utgjorde den avgörande faktorn. Forskarna drog slutsatsen att det vid personalbrist kunde 

upplevas svårigheter för sjusköterskorna att utföra och fullfölja sina omvårdnadsåtgärder 

vilket blev ett arbetsmiljöproblem och kunde riskera patientsäkerheten. Vidare beskrev 

forskarna att om sjuksköterskor upplevde god arbetsmiljö så minskade risken för att misstag 

skulle begås och att patientsäkerheten därmed förstärktes. 

 

Då sjuksköterskor upplevde en god arbetsmiljö med tillräcklig bemanning minskade risken 

för vårdskada hos patienter med 14 procent. Det fanns en ökad risk för vårdskador hos 

patienterna och en minskad möjlighet att rädda liv vid underbemanning av sjuksköterskor och 

hög arbetsbelastning på arbetet (Friese et al., 2008).  
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Sjuksköterskor rapporterade fler avvikelser när de hade fler patienter per sjuksköterska och 

hög arbetsbelastning. Både vårdrelaterade infektioner [VRI] och antalet läkemedelsfel ökade 

då antalet patienter per sjuksköterska ökade (Hinno et al.,2011). Brist på personal och 

tidspress var arbetsmiljöfaktorer som påverkade patientsäkerheten (Wu, Chi, Chen, Wang & 

Jin, 2010). 

 

Team och samarbete relaterat till patientsäkerhet 

 

I tre studier visade det sig satt samarbete i vårdteamet var viktigt för att uppnå patientsäker 

vård (Gunnarsdóttir et al., 2009; Robinson, Gorman, Slimmer & Yudkowsky 2010; Teng, 

Chang & Hsu, 2009). I de studierna undersöks om och hur ett vårdteam med god 

kommunikation och med gott samarbete där respekt, stöd och förståelse fanns mellan 

professionerna uppvisade resultat på ökad patientsäkerhet. Resultatet de kom fram till var att 

det förhöll sig så. Det framkom också att då teamet upplevde bra relation och bra 

kommunikation var det enklare att komma med förslag och lösningar kring problem med 

patientsäkerhet.  

 

Gunnarsdóttir et al. (2009) studie framställde att sjuksköterske- läkarrelationen var en viktig 

prediktor för sköterskans skattning av patientsäkerheten och kunde leda till bättre 

behandlingsresultat för patienten. Vidare framkom i den studien att då professionerna i 

vårdteamet hade ett fungerande samarbete med förståelse för varandras arbete kunde en 

känsla av välbefinnande infinna sig hos samtliga medarbetare. 

 

Robinson et al. (2010) intervjuade en fokusgrupp bestående av sjusköterskor och läkare med 

minst fem års erfarenhet av akutsjukvård. I den studien framkom att under stress och vid 

nödsituationer på arbetet fungerande kommunikationen bättre i teamet vid ett lugnt och 

stödjande beteende av kollegor. Flera deltagare svarade att man uppskattade kommunikation 

som fördes i en kollegial ton och i en normal samtalsvolym. Robinson et al. (2010) redovisade 

vidare i sina resultat att vid effektiv kommunikation ingick visat stöd och uppskattning i 

teamet. Det framkom dessutom att då teamet visade respekt, förtroende och tillit inför 

varandras professioner gynnade detta patientsäkerheten. Ett problem som sjuksköterskorna 

framförde i den studien var upplevelsen av kommunikationssvårigheter med läkare, som 

kunde bero på avsaknaden av medvetenhet i vad sjuksköterskor hade för arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Även läkarna i studien medgav att detta var ett problem. Fortsättningsvis 

menade flertalet i fokusgruppen att en positiv sak att ta med sig kunde vara att erkänna 

varandras styrkor. Det framfördes även rapporter från de intervjuade att då det förekom 

nedlåtande attityd mellan kollegor och andra professioner kunde detta leda till en känsla av att 

vara inkompetenta. Vidare uppgav dem att då det förekom trakasserier och mobbing kunde 

det leda till känslor av osäkerhet och stress som i sin tur kunde riskera patientsäkerheten. 

 

I fokusgruppen skildrades farhågor om risker med elektronisk kommunikation som i högre 

utsträckning tagit över direkt kommunikation. De rapporterade att riskerna med elektronisk 

kommunikation kunde bli försenad behandling, missuppfattningar med mera. Deltagarna 

rapporterade också att de ansåg vid effektiv kommunikation krävdes att man inledde relation 

med ett aktivt samarbete som möjliggjorde att man kände sig bekväma med varandra. Ett 

liknade resultat presenterades i studier gjorda av Aiken et al. (2012a) samt Kirwan, Matthews 

och Scott (2012) att då sjuksköterskor och läkare hade goda relationer upplevdes arbetsmiljön 

mer tillfredställande. 
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Ledning och organisation relaterat till patientsäkerhet 
 

I studierna av Ball et al. (2012) svarade sjuksköterskor att om de erhöll stöd från ledningen, 

med aktivt främjande av patientsäkerheten skattades patientsäkerheten högre och att 

rapportering om vårdmoment som inte blev gjorda på grund av tidsbrist blev färre. Vidare 

fann man att de omvårdnadsåtgärder som inte hanns med var att prata med sina patienter, 

utbilda patienter samt att utveckla och uppdatera vårdplaner.  

 

Detta resultat stöds i Kirwan et al. (2012) studie där det också framkom från sjuksköterskorna 

som deltog, att vid gott stöd från ledningen i patientsäkerhetsfrågor så kunde detta utmynna i 

bättre patientsäkerhet. I den studien presenteras det hur viktigt sjuksköterskor anser en 

stödjande ledning med förmåga att upprätta välfungerande struktur på arbetsplatsen är för 

patientsäkerheten. Vidare framställer de i sina resultat hur patientsäkerheten påverkas av 

vilken säkerhetskultur arbetsplatsen har. Resultaten visade också på att sjuksköterskor som 

var nöjda med organisationen och upplevde att de hade en tydlig ledning skattade högre 

patientsäkerhet på vården som bedrevs. Sjuksköterskorna i studien framförde där sin 

uppfattning om att organisationens/sjukhusets ledning borde fokusera på att strukturera 

organisationen, främja teamarbete och ledarskap för att framåt utveckla och stärka 

patientsäkerheten. 

 

Dessa resultat samstämde med resultaten från Van Bogaert et al. (2013) studie att den struktur 

och säkerhetsarbete som beslutades av sjukhusledningen var avgörande för hur 

sjuksköterskorna såg på patientsäkerheten.  Sjuksköterskorna uppgav att det hade en önskan 

om mer uppskattning från ledningen i studien av Aiken et al. (2012a) och att ledningen lät 

sjuksköterskorna vara delaktiga i beslut för att förbättra patientsäkerheten. Sjuksköterskorna 

rapporterade i den studien att en organisation med bra ledning kunde vara när ledningen 

agerade på de problem sjuksköterskorna identifierade och framförde avseende 

patientsäkerheten. 

 

Liknande resultat framkom i studien av Gunnarsdóttir et al. (2009) där sjuksköterskorna 

framförde sina behov och önskan om stöd från ledningen för vidare utveckling av 

patientsäkerheten. Ett samstämmigt resultat presenterades av Ramanujam, Abrahamson och 

Anderson (2008) att då ledningen upplevdes vara engagerade i patientsäkerhet ökade 

möjligheter till vidareutbildning vilket i sig ökade patientsäkerheten i form av 

kompetensutveckling. 

 

Arbetsbelastning och sjuksköterskors arbetstid/schema relaterat till patientsäkerheten 

 

I resultatet från Teng et al. (2009) framkom att tillfredsställande arbetsmiljö för 

sjuksköterskor som till exempel med minskad arbetsbelastning så gynnades patientsäkerheten. 

Ramanujam et al.(2008) framställde i sina resultat från enkätstudien att sjuksköterskorna 

rapporterade att de vid heltidsarbete upplevde sämre patientsäkerhet till följd av ökade 

arbetskrav jämförelsevis med dem som arbetade deltid. 

 

Barker och Nussbaum (2011) framställde i sina resultat från sin onlineenkät att övertidsarbete 

bidrog till ökad trötthet hos sjusköterskor och att detta medförde ökad risk för patientsäkerhet. 

Olds och Clarkes (2010) resultat i en sekundäranalys av tidigare enkäter med frågor gällande 

arbetstider och avvikelser i patientsäkerhet påvisades samma resultat som ovan. I Barker och 

Nussbaum (2011) resultat framkom även att tröttheten förvärrades i takt med ökade 
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arbetstiden och kunde resultera i att sjuksköterskor begick fler misstag. Dessutom framkom 

det där att sjuksköterskorna behövde vara medvetna om sina begränsningar vid övertidsarbete. 

Aiken et al.(2012a) redovisade att då sjuksköterskornas arbetstid översteg 8-9 timmar per pass 

ökade risken att drabbas av utbrändhet med två och en halv gånger. Där visade det sig att vid 

arbete på mer än 40 timmar i veckan så påverkades den kognitiva förmågan hos 

sjuksköterskor då hen blev trött. I studien åskådliggjordes sambandet mellan vårdskador och 

en veckoarbetstid på mer än 40 timmar. 

 

Frivillig såväl som beordrad övertid ledde till försämring av patientsäkerheten, framkom i 

Olds och Clarke (2010) studie. Vidare presenterade de i sina resultat att även vid frivilligt 

övertidsarbete rapporterades ökad frekvens av felmedicinering och stickskador. 

Det framkom dock inte någon ökad frekvens av fallrisk och VRI hos patienter eller 

arbetsskador hos personal vid frivilligt övertidsarbete. En risk för patientsäkerheten 

rapporterades vara när sjuksköterskorna inte fick möjlighet till att ta raster under sina 

arbetspass. Då detta inte fungerade uppgav sjuksköterskorna i enkätsvar att de drabbades av 

bristande koncentration och uppmärksamhet (Aiken et al., 2012b). 

 

Ramanujam et al. (2008) studie redovisade liknande resultat avseende sjuksköterskornas 

uppfattning om att en för hög arbetsbelastning ledde till försämrad patientsäkerhet. 

Sjuksköterskorna i studien rapporterade om att vid en alltför hög arbetsbelastning så riskerade 

detta leda till känslomässig utmattning och att det i sin tur kunde påverka patientsäkerheten i 

vården negativt. I deras enkät från 2008 svarade en signifikant del av sjuksköterskorna att de 

upplevde ett samband mellan riskerna för patientsäkerhet och sjuksköterskornas alltför höga 

arbetsbelastning. 

 

I Van Bogaert et al. (2013) enkätsvar framställdes också ovan resultat där det framkom att 

sjuksköterskorna upplevde möjligheten med att bedriva patientsäker vård påverkades negativt 

av hög arbetsbelastning. I studien av Ball et al. (2012) framkom i resultatet sjuksköterskornas 

uppfattning om risken för patientsäkerheten vid tidsbrist, då de kände sig tvungna att 

prioritera viktiga arbetsuppgifter som t.ex. säker överrapportering. Ett liknande resultat 

framkom också i Friese et al. (2008) studie. Samstämmiga resultat rapporterades i studien av 

Wu et al. (2010) där sjuksköterskorna framförde sina uppfattningar om att då tiden för 

utförandet och fullföljandet av omvårdnadsåtgärder minskade påverkade det direkt 

patientsäkerheten. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö 

på sjukhus och hur dessa inverkade på patientsäkerheten. Sökningen gjordes på artiklar 

skrivna 2005-2015.  Detta urval gjordes för att artiklarna skulle vara aktuella och därmed 

relevanta. Eftersom det fanns rikligt med nyutkomna studier valdes i första hand artiklar 

skrivna mellan år 2010-2015 ut. Aktuell forskning från de senaste fem åren anses vara en 

styrka för studiers resultat. 

 

En begränsning i sökningsförfarandet kan ha varit att vi bestämde i våra inklusionskriterier att 

endast söka på fulltext. Detta kan ha inneburit att användbar information uteslutits. Med 

anledning av att det fanns tillgång till mycket material i ovan nämnda databaser valde vi 
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litteraturstudie med strukturerad sökning som metod i enlighet med Forsberg och Wengström, 

(2013). 

 

Författarna valde att arbeta gemensamt med alla delar i studien och under hela processen då 

studien växte fram. Bägge är flerspråkiga och behärskar engelska och svenska utan större 

hinder. Det engelska språket som används i forskning var från början tungt att ta sig igenom 

men allteftersom en viss vana infann sig gick det något lättare.Våra erfarenheter med att läsa 

artiklar på engelska var försvårande och kan ha utgjort en begränsning i att göra en rättvis 

bedömning av de vetenskapliga studierna. 

En kontinuerlig diskussion och resonemang skall ske sinsemellan för att minska risken för 

feltolkning, detta i enlighet med de forskningsetiska överväganden som bör ske (Helgesson, 

2006). Ämnet var relevant och av betydelse för författarna i sina professioner som 

sjuksköterskor på sjukhus inom öppen/slutenvård med ansvar för patientsäkerhet och med 

ansvar för egna och andras arbetsmiljö. 

 

Första sökningen resulterade i fler än 1000 träffar. 

Studier som beskrev faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus i relation till 

patientsäkerhet inkluderades. Vid en första överblick på det stora material som fanns att tillgå 

togs beslutet att endast inkludera de artiklar där forskning var utförda vid vad vi bedömde 

liknande sjukhussystem som de svenska. Därför exkluderades de studier som var utförda på 

till exempel landsbygd i U-länder. Författarna till denna studie var medvetna om den svaghet 

detta urval kunde innebära.  

 

En styrka i studien kan ha varit att de utvalda artiklarna representerade större delar av världen. 

De jämförande artiklarna var alla från Europa. I de artiklarna var Sverige ett av de länder som 

ingick. Detta kan vara en styrka då resultaten kan komma att tillföra användbar kunskap om 

problemområdet på våra egna arbetsplatser. 

 

Vid den ursprungliga granskningen av artiklarna framstod det som att sjuksköterskornas 

arbetsmiljö hade inverkan på patientsäkerheten varpå litteraturöversiktens inriktning tog form. 

I och med att arbetet fortskred utkristalliserades fyra olika teman. De fyra teman i resultatet 

jämfördes med Karasek och Theorells (1990) teoretiska modell krav-kontroll-stödmodellen. 

Där ställde vi varje tema mot de tre olika dimensionerna: relationen mellan yttre psykiska 

krav, möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor kan få i sin miljö. Teorin 

upplevdes vara användbar och kunde implementeras i diskussionen och kunde knyta an till 

samtliga teman.  

 

En styrka i denna studie kan ha varit att de sökord som kom att användas resulterade i många 

träffar i de databaser som användes. Detta kan även vara en svaghet och risk med 

litteraturstudiens resultat då det vid sortering och urval riskeras bortfall av relevanta studier 

som kunde ha tillfört viktig information och som kunde ha tillfört studien ytterligare 

dimensioner. En annan styrka i studien kan vara att det framställdes i materialet liknande 

problem gällande arbetsmiljön relaterat till patientsäkerhet.  

 

Studien kom att inkludera 18 vetenskapliga artiklar. 13 stycken var tvärsnittsstudier varav 

elva utav dem var enkätundersökning och en var intervjustudie. I urvalet visade det sig att de 

selekterade materialet bestod av i majoritet kvantitativa artiklar och en kvalitativ. En 

kombination av olika typer av artiklar anses vara en styrka, eftersom det framhäver olika delar 

av forskningsresultatet enligt Forsberg och Wengström, (2013). 
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Artiklarna bedömdes efter Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2011) granskningsmallar. 

Hälften av dem bedömdes innehålla kraven för hög vetenskaplig kvalitet och hälften 

uppfyllde kraven för medel. Ingen studie inkluderades med låg vetenskaplig kvalité tack vare 

det goda urvalet som fanns att tillgå i de databaser som nyttjades. För att försäkra oss om att 

arbetet utfördes med ett etiskt förhållningsätt diskuterades detta kontinuerligt mellan 

författarna med Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011: God forskningssed (2011) som grund. 

Författarna resonerade kring sin egen etik och moral, de värderingar vi bär på och de normer 

som kan finnas i samhället. 

 

Författarna till föreliggande studie kommer från olika kulturer och olika världsdelar varför 

diskussioner förekom frekvent och kan ha bidragit till arbetets utfall. Att litteraturöversikten 

utarbetades av två författare upplevdes som en styrka då möjligheten fanns att kontinuerligt 

reflektera över varandras synpunkter, diskutera om tillvägagångssätt och gemensamma 

tolkningar av framkommen information. 

 

Resultatdiskussion 

 

I de utvalda studier som granskades framkom resultat som beskrev att sjuksköterskornas 

arbetsmiljö på sjukhus inverkade på patientsäkerheten. Arbetsmiljön framfördes vara en 

betydelsefull orsak till varför sjuksköterskor valde att byta arbetsplats eller till och med 

profession (Tervo-Heikkinen et al., 2008).  

 

Aiken, et al. (2014) menade att antalet dödsfall hos patienterna ökade vid brist på personal. 

I flera studier resonerade man kring detta och drog slutsatsen att tillräcklig bemanning bidrog 

till minskad förekomst av 30 dagars mortalitet. Det påtalades att antalet sjuksköterskor per 

patient hade betydelse för patientsäkerheten. 

 

Det framkom även samstämmiga resultat i Friese et al. (2008) att ökad 

sjuksköterskebemanning kunde vara en viktig komponent i upprätthållandet av 

patientsäkerheten. Den studien påvisade att det fanns en koppling mellan otillräcklig 

bemanning och mortalitet hos patienterna. Sjuksköterskorna svarade att patientsäkerheten 

ökade genom att anställa fler sjuksköterskor och att då hen får mer tid för varje patient så 

bidrog det till patientsäkerheten (Teng, et al., 2010).  

 

Gunnarsdóttir, et al. (2009) belyste i sin studie att endast ökat antal sjuksköterskor inte ensamt 

var garanti för hög patientsäkerhet. Det krävs mer, som stöd från ledning och goda läkare- 

sjuksköterskerelationer för att uppnå god arbetsmiljö vilket då leder till bättre 

behandlingsresultat och patientsäkerhet. 

 

Hinno et al. (2011) redovisade i sina resultat att ett högre antal patienter per sjuksköterska 

kunde innebära att hen blev tvungen att utföra flera personers arbete vilket kunde leda till 

minskad möjlighet att bedriva ett patientsäkert arbete. Liknande resonemang framförs från 

flertalet studier: det förekommer ett samband mellan risker för patientsäkerhet och otillräcklig 

antal sjuksköterskor per patient (Aiken et al., 2012a; Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 

2012; Coetzee et al., 2012; Hinno et al., 2011).  

 

Sjuksköterskans skyldighet enligt lag (SFS 1982:763) är att bedriva patientsäker vård. Trots 

att arbetsmiljöfaktorer kan påverka arbetet så är det sjuksköterskans ansvar att se till patient 

inte kommer till skada under vård. Detta ansvar gäller givetvis även vid personalbrist. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt ställer sig frågan efter genomgånget material om 
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en bidragande orsak till sjuksköterskebristen kunde vara att sjuksköterskor inte önskar arbeta 

inom exempelvis landstingen är på grund av den undermåliga arbetsmiljön som erbjuds? 

 

De faktorer som framkom som skulle kunna bidra till ökad arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor och locka till sjukhusen skulle kunna vara en acceptabel arbetsbelastning, ökat 

stöd och förståelse från ledning, bättre fungerande teamarbete och mindre hierarkisk 

organisation (Aiken et al.,2012b; Gunnarsdóttir, et al., 2009).  

 

I de studier vi undersökte framkom dessa faktorer som orsak och inverkan på 

patientsäkerheten. Författarna reflekterade över det faktumet att sjukskötersketätheten per 

patient skiljer sig väsentligt mellan olika länder men upplevelsen av för hög arbetsbelastning 

icke desto mindre rapporteras likartat. 

 

Aiken, et al. (2012a) framhöll att hänsyn borde tas till vårdteamets samarbete kring patienten 

eftersom det bidrog till ökad patientsäkerhet. I samstämmiga resultat redovisas fördelarna 

med god kommunikation i teamet då det var en angelägen komponent som bidrog till 

patientsäkerhet. 

 

Vidare framställdes det att om det uppstod problem på arbetsplatsen löstes detta bättre och 

smidigare gemensamt på ett mer tillfredställande sätt vid god kommunikation i teamet. Om 

professionerna samarbetade och respekterade varandra så gynnade detta så väl 

patientsäkerheten som individerna.  

 

Slutsatsen i Aiken et al. (2012a) resonemang blev också att möjligheten att överkomma olika 

hinder som uppstår på arbetsplatser ökar vid välfungerande samarbete och god 

kommunikation i teamen. Om man i teamet har bra kommunikation och bra relationer 

upplevdes tillfredsställelsen i arbetet högre och det rapporterades att patientsäkerheten ökade 

(Aiken et al., 2012; Ball, et al., 2014 Gunnarsdóttir et al., 2009; Robinson et al., 2010). 

Då relationerna i teamet var goda så bidrog det till ett gott arbetsklimat och det i sig bidrog till 

mindre osäkerhet, som leder till bättre patientsäkerhet (Aiken et al., 2012a; Gunnarsdóttir et 

al., 2009; Robinson et al., 2010). Det framkom att då sjuksköterskorna känner sig trygga på 

sin arbetsplats kunde det leda till färre oavsiktliga och oönskade avvikelser Friese et al., 2008; 

Gunnarsdóttir et al., 2009; Robinson et al., 2010; Teng et al., 2009).  

 

En god kommunikation tycks vara en bidragande faktor till en tillfredställande arbetsmiljö 

(Robinson et al., 2010). Att främja arbetsklimatet ligger således i hela teamets intresse. 

Om man i teamen arbetar tillsammans och bedriver evidensbaserad vård så är det tillgodo för 

patient, vårdteamet och samhällsekonomiskt (Aiken et al., 2014). 

 

Ledningen på arbetsplatsen i organisationen, här sjukhuset, har skyldighet enligt HSL (SFS 

1982:763) § 29 a att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och samordning och 

har skyldighet vid besparingsåtgärder som t.ex. personalneddragningar att alltid utföra 

riskbedömningar. 

 

Om kommunikationen mellan ledningen och sjuksköterskorna inte fungerade fanns en risk att 

sjuksköterskorna inte kände förtroende för att ställa frågor och framföra åsikter (Robinson et 

al., 2010). Sammantaget av resultaten av Aiken et al. (2012 a+b), att döma kunde man dra 

slutsatsen av att en god ledning och organisation på sjukhusen antogs leda till en högre 

patientsäkerhet. En bristande organisation och ledarskap visade sig kunna påverka 

sjuksköterskans säkerhetsarbete. 
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I syfte att öka patientsäkerheten bör en god ledning erbjuda vidareutbildningar och visa 

intresse och engagemang för patientsäkerhetsarbetet. Det visar sig i flertalet resultat att 

patientsäkerhet tillgodoses mer om personalen är vidareutbildad (Aiken et al., 2011; Aiken et 

al., 2012b; Aiken et al., 2014; Kirwan et al., 2012; Ramanujam, et al., 2008). De markerade i 

sina resultat betydelsen av att ledningen erbjuder vidareutbildning till alla i organisationen 

oavsett yrkes- och arbetslivserfarenhet eftersom ökade kunskaper leder till högre 

patientsäkerhet. Vidareutbildning skapar en trygghet och tillfredställelse för sjuksköterskan 

och för övriga i teamet vilket kan bidra till upplevelsen av en bättre arbetsmiljö (Aiken et al., 

2011; Aiken et al.,  2012b; Aiken et al., 2014; Kirwan et al., 2012; Ramanujam, et al., 2008).  

 

Det framkom vidare att organisationen på sjukhusen med fördel bör struktureras upp för att 

ledningen ska kunna stödja och stärka arbetet kring arbetsmiljön och på sätt främja 

patientsäkerheten (Aiken et al., 2012a+b). Även Gunnarsdóttir et al. (2009) framhöll stödet 

från ledningen som ett av de viktigaste verktygen för upprätthållandet av en patientsäker vård.  

Utmaningen ligger hos ledningen som behöver utveckla patientsäkerheten genom att 

strukturera upp arbetsfördelningen och stödja sjuksköterskors och övriga team-medlemmars 

välmående. Detta bekräftades även i flera av de valda studierna att ledningen hade stor 

betydelse och inverkan på att stödja sjuksköterskorna och de övriga professionerna i teamens 

samarbete. Det leder till större tillit och goda värderingar hos medarbetarna (Aiken et 

al.,2012; Gunnarsdóttir et al., 2009; Robinson et al., 2010; Teng et al., 2009). Att ledningen 

har kunskap och kännedom om vilka faktorer som kan vara av betydelse för sjuksköterskorna 

för arbetsmiljöns främjande  kunde vara av betydelse. Här kunde Karasek och Theorells 

(1990) teoretiska krav-kontroll-stödmodellen komma till användning. 

 

Van Bogaert, Kowalski, Weeks, Van Heusden och Clarke (2013) belyste vikten av att 

sjuksköterskorna inkluderades i beslutsprocesser eftersom det beskrevs i studier att klyftor 

mellan ledning och personal kan få negativa konsekvenser om sjuksköterskor inte kände att de 

kunde påverka sin situation och upplevde sig utbytbara i verksamheten. I studien av Van 

Bogart et al. (2013) rapporterade sjuksköterskorna att det var betydelsefullt för såväl läkare 

och ledning att tänka på att då sjuksköterskor fick möjlighet att vara involverade i 

beslutsfattande kring vårdprocesser så blev det en god grund till upprätthållande av 

patientsäkerheten.  

 

I och med faktumet med den allmänna sjuksköterskebristen finns risk för ökae 

arbetsbelastning och därmed möjligheten att utföra patientsäker vård (Aiken et al., 2012a+b). 

Aiken et al. (2012a) belyste vidare att vid minskad arbetsbelastning för sjuksköterskor så 

minskade även risken för dödsfall hos patienterna. Om sjuksköterskorna hade rimlig 

arbetsbelastning hade de möjlighet att observera, utföra och fullfölja sina omvårdnadsåtgärder 

vilket var en förutsättning för att bedriva patientsäker vård.  

 

Hinno et al. (2012) gav samstämmiga resultat på att ökade arbetskrav gav minskad 

patientsäkerhet. Till exempel att högt antal patienter per sjuksköterska kunde leda till sämre 

behandlingsresultat och risk för avvikelser (Hinno et al., 2012). Kunskapen om detta borde ur 

flera perspektiv vara att se till att arbetsbelastningen är acceptabel för sjuksköterskor och att 

det i sin tur vore samhällsekonomiskt att minska arbetsbelastningen.  

 

Ramanujam et al. (2008) menade att patientsäkerheten inte påverkades av arbetskraven direkt 

utan var beroende av sjuksköterskornas utbildning, hälsa och erfarenhet. Teng et al (2009) 

framförde ett åtgärdsförslag för att minska arbetsbelastningen. Att anställa administrativ 
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personal och därmed avlasta sjuksköterskorna så att de kunde ägna sig åt patienter och 

bedriva en säker vård.  

 

Sjuksköterskor arbetar ofta obekväma tider med oregelbundet schema. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) arbetas det alltmer övertid på sjukhus. Vid arbete i långa skift 

och många timmar per vecka presterar sjuksköterskorna sämre och har sämre möjlighet att 

bedriva säker vård. Övertidsarbete visade sig leda till försämrad patientsäkerhet (Barker & 

Nussbaum, 2010). 

 

Enligt Olds och Clarke (2010) innebär övertid att arbetstagaren arbetar mer än de timmar som 

är schemalagda. De beskrev att arbetspass över tolv timmar ökade risken för sjuksköterskor 

att begå misstag, som att t.ex. ge fel läkemedel och dos till sina patienter. De menade att det    

kunde finnas samband mellan övertidsarbete och möjlighet för sjuksköterskorna att bedriva 

patientsäker vård. Vidare beskrev de att avvikelser kan innebära t.ex. förlängd vårdtid och 

skada på lång och kort sikt för patienterna.  

 

Patientsäkerhetsavvikelser rapporterades även som en risk för sjuksköterskans egen hälsa. I 

Olds och Clarkes (2012) studie beskrevs övertidsarbetets negativa inverkan på 

sjuksköterskornas arbete. De föreslog bland annat att man skulle ta hänsyn till framförda 

risker vid planering av schema för sjuksköterskor då det tydligt framkommer att 

konsekvenserna av personalens övertidsarbete innebar att det var svårt att upprätthålla 

patientsäkerheten. Olds och Clarke (2010) framförde också att även då sjuksköterskorna 

själva valde att arbeta övertid påverkades patientsäkerheten så som vid beordrad övertid.  

Eftersom avvikelser drabbar såväl patient som sjuksköterska ska ledningen ha patientsäkerhet 

som prioriterad punkt på sina agendor. Anledningar till varför sjuksköterskor blev tvungna att 

arbeta övertid kan vara bristen på antal anställda sjuksköterskor.  

 

Slutsats 

 

God arbetsmiljö kunde främja förutsättningarna för sjuksköterskor att bedriva patientsäker 

omvårdnad. Otillräcklig bemanning medför ökat antal patienter per sjuksköterska vilket 

tillsammans med ökad arbetsbelastning inskränker patientsäkerheten. För att rekrytera och 

behålla sjuksköterskor inom sjukhusvård bör man förbättra arbetsmiljön genom att skapa 

tillräckliga resurser för bemanning, förbättra kommunikation i teamen och samarbetet, skapa 

förutsättningar till engagerat och gott ledarskap och arbeta för att ta fram lämpliga arbetstider.  

Studien är relevant då det framkom fyra viktiga faktorer inom öppen/slutenvården på sjukhus 

som inverkar på sjuksköterskornas möjlighet att bedriva patientsäker vård. 

 

Fortsatta studier 

 

Litteraturöversikten kunde ligga till grund för fortsatta studier i form av intervjustudier inom 

området arbetsmiljö och patientsäkerhet. Genom vidare studier kunde framtida forskare 

fördjupa sig i de faktorer som framkommit varit ett hinder för bedrivande av patientsäker 

vård. Vidare forskning om vad sjuksköterskor i sin profession kan bistå med i 

patientsäkerhetsarbetet efterfrågas för att förbättra patientsäkerhet.  Det kunde leda till 

kunskap och framtagande av förbättringar som skulle kunna gynna patientsäkerheten. I 

fortsatta, mer omfattande intervjustudier kan sjuksköterskors och även patienters perspektiv 

synliggöras ytterligare.  
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 Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

     Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

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 patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte 
Metod 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

 

Aiken, Cimiotti, 

Sloane, Smith, 

Flynn & Neff 

2011 

USA 

Effects of Nurse 

Staffing and Nurse 

Education on 

Patient Deaths in 

Hospitals With 

Different Nurse 

Work 

Environments. 

Syftet var att fastställa 

förhållandet mellan optimal 

bemanning, utbildningsnivå 

och arbetsmiljö för 

sjuksköterskor och dess 

påverkan på patientsäkerheten.  

 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning, 

beskrivande statistik  

 

 n = 39,038  

 

Resultatet visar på att bättre 

bemanning, bättre arbetsmiljö och 

högre nivå på utbildning hos 

sjuksköterskor förbättrar 

behandlingsresultaten för patienten.  

II 

CCT 

 

Aiken, Sermeus, 

Van den Heede, 

Sloane, Busse, 

McKee, 

Bruyneel, 

Rafferty, 

Griffiths, 

Moreno-Casbas, 

Tishelman, Scott, 

Brzotek, 

Kinnunen, 

Schwendimann, 

Heinen, Zikos, 

Strömsenf Sjetne, 

Smith & Kutney-

Lee. 

2012a 

Irland, Grekland, 

Schweiz, Polen, 

Patient safety, 

satisfaction, and 

quality of hospital 

care: cross 

sectional surveys 

of nurses and 

patients in 12 

countries in 

Europe and the 

United States. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur en bra 

organisation på sjukhus (som 

exempelvis innebar förbättrad 

sjuksköterskebemanning), har 

för inverkan på patienters vård 

och sjuksköterskornas 

kvarstannande i yrket i 12 

europiska länder och USA. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning, 

beskrivande statistik  

 

 

n = 61, 168 Vid optimal bemanning, goda 

relationer i teamen, stöd från ledning 

som t.ex. möjlighet för 

sjuksköterskor att påverka och vara 

delaktiga i beslut samt då ledningen 

har intresse för utvecklande av 

patientsäkerhet resulterar det till god 

arbetsmiljö för sjuksköterskorna 

vilket bidrog till patientnyttan. 

Minskat antal patienter per 

sjuksköterska visade samband med 

ökad patientsäkerhet, nöjda patienter 

och tillfredställande arbetsmiljö. 

 

I 

CCT 
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Nederländerna, 

Finland, Belgien, 

Tyskland, 

Spanien, 

England, Norge, 

Sverige och USA 

 

Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van 

den Heede & 

Sermeus for the 

RN4CAST 

Consortium 

2012b 

Belgien, England, 

Finland, 

Grekland, 

Holland, Irland, 

Norge, Polen, 

Schweiz, 

Spanien, Sverige, 

Tyskland 

Nurses’ reports of 

working 

conditions and 

hospital quality of 

care in 12 

countries in 

Europe 

Syftet var att få en bild av 

europeiska sjuksköterskors 

upplevelse av deras 

arbetsmiljö på sjukhus samt av 

den vårdkvalité de 

åstadkommer. Och att 

identifiera strategier för att 

behålla sjuksköterskor i yrket 

och på sjukhusen i samband 

med kostnadskontroll. 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.   

Enkät-undersökning, 

beskrivande statistik  

 

n = 33,659  I den presenterade statistiken 

framställs att det sjuksköterskor 

rapporterar att de inte hinner slutföra 

sitt arbete pga. tidsbrist och att de är 

missnöjda med arbetsmiljön som 

t.ex. lön, kompetensutveckling och 

karriärmöjligheter. Många 

sjuksköterskor uppgav att de inte 

upplevde att ledningen prioriterade 

patientsäkerhetsfrågor. 

 

II 

CCT 

Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van 

den Heede, 

Busse, 

Diomidous, 

Kinnunen, 

Kózka, Lesaffre, 

McHugh, 

Moreno-Casbas, 

Rafferty, 

Schwendiman, 

Nurse staffing and 

education and 

hospital mortality 

in nine European 

countries: a 

retrospective 

observational 

study. 

Syftet i studien var att 

undersöka om det fanns 

skillnader i antalet patienter 

per sjuksköterska och 

utbildningsnivå hos 

sjuksköterskorna för att se om 

det fanns samband med ökad 

mortalitet efter enklare 

kirurgiska ingrepp.  

Kvantitativ retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

Beskrivande statistik. 

  

 

 

n = 26,516  Studien pekar på att 

sjuksköterskornas utbildningsnivå 

och antal patienter per sjuksköterska 

har effekt på risken för 30 dagars 

mortalitet. Evidensbaserade 

investeringar i omvårdnad är 

sammankopplade med minskad 

mortalitet. 

II 

R 
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Scott, Tishelman, 

Achterberg & 

Sermeus 

2014  

Belgien, England, 

Finland, Holland, 

Irland, Norge, 

Schweiz, 

Spanien, Sverige 

Ausserhofer, 

Zander, Busse, 

Schubert, Geest, 

Rafferty& 

Schwendimann 

2013  

Irland, Grekland, 

Schweiz, Polen, 

Nederländerna, 

Finland, Belgien, 

Tyskland, 

Spanien, 

England, Norge, 

Sverige 

Prevalence, 

patterns and 

predictors of 

nursing care left 

undone in 

European 

hospitals: results 

from the 

multicountry 

cross-sectional 

RN4CAST study 

 

Syftet med studien var att 

beskriva förekomsten och 

mönster avseende utelämnade 

omvårdnadsåtgärder på 

europeiska sjukhus. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

 

n = 33659 Sjukhus med bättre arbetsmiljö och 

med lägre antal patienter per 

sjuksköterska uppvisade färre 

rapporterade missade 

omvårdnadsåtgärder.  

 

 

 

II 

CCT 

 

 

Ball, Murrells, 

Rafferty, Morrow 

& Griffiths  

2012 

Storbritannien  

‘Care left undone' 

during nursing 

shifts: associations 

with workload and 

perceived quality 

of care.  

Att undersöka orsak och 

samband av sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder som inte 

utförts relaterat till kompetens 

och bemanning på deras 

arbetsplats samt hur det kan 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

 

n = 2917  Studien visade på samband mellan 

antal patienter per sjuksköterska och 

antal missade omvårdnadsåtgärder 

samt sjuksköterskors skattning av 

patientsäkerhet. 

 

 

I 

CCT 
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 påverka vårdkvalité och 

patientsäkerhet. 

 

Barker & 

Nussbaum, 

2011 

USA 

Fatigue, 

performance And 

the work 

environment: A 

survey of 

registered nurses 

Syftet var att undersöka 

upplevda nivåer av fysisk, 

psykisk och total fatigue samt 

akut och kronisk trötthet hos 

sjuksköterskor. Samband 

undersöktes mellan 

prestationsförmåga, trötthet 

och arbetsmiljö i fråga av 

patientsäkerhet.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie gjord 

online. 

 

n = 745  Resultatet visar på behovet att förstå 

samband mellan arbetsmiljö, trötthet 

och prestation. Långa arbetspass får 

konsekvenser på patientsäkerheten. 

Arbetsmiljövariabler t.ex. skiftarbete, 

veckoarbetstid och övertid har 

samband med upplevda nivåer av 

trötthet hos sjuksköterskor. 

 

I 

CCT 

 

Coetzee, Klopper, 

Ellis & Aiken  

2012  

Sydafrika 

A tale of  two 

systems--Nurses 

practice 

environment, 

wellbeing, 

perceived quality 

of care and patient 

safety in private 

and public 

hospitals in South 

Africa: A 

questionnaire 

survey 

Syftet var att i en jämförande 

studie mellan privata och 

offentliga sjukhus undersöka 

sjuksköterskornas arbetsmiljö 

samt deras skattning av 

vårdkvalité och patientsäkerhet 

relaterat till antal patienter per 

sjuksköterska.   

Tvärsnittsstudie. 

 

1187 sjuksköterskor. Lägre antal patienter per 

sjuksköterska och förbättring av 

arbetsmiljön garanterar 

patientsäkerhet och gynnar 

vårdkvalitén.  

 

II 

P 

Friese, Lake, 

Aiken, Silber & 

Sochalski  

2008  

USA  

 

Hospital Nurse 

Practice 

Environments and 

Outcomes for 

Surgical Oncology 

Patients  

Syftet är att undersöka hur 

sjuksköterskans arbetsmiljö 

påverkar cancerpatienter som 

genomgår kirurgisk 

behandling. 

Tvärsnittsstudie. 

Sekundäranalys. 

Environment Scale of 

the Nursing Work Index 

instrument användes.  

n = 25 957  Patienter som vårdades på sjukhus 

där sjuksköterskorna hade 

otillfredsställande arbetsmiljö visade 

signifikant ökning av dödsfall bland 

patienterna. 

II 

R 
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Gunnarsdóttir 

Clarke, Rafferty 

& Nutbeam 

2009 

Island 

Front-line 

management, 

staffing of nurse-

doctor 

relationships as 

predictors of nurse 

and patient 

outcomes. A 

survey of Icelandic 

hospital nurses 

Syftet var att undersöka olika 

aspekter i sjuksköterskans 

arbetsmiljö i förhållande till 

patientsäkerhet på ett isländskt 

sjukhus. 

Tvärvetenskaplig studie. 

Enkätundersökning. 

Bedömnings 

instrumentet emotional 

Hospital Outcomes 

Study och Nursing 

workindex revised 

användes. 

n = 930  

(235) 

 

Resultaten visade att stödet från 

chefen på enhetsnivå, vikten av 

optimal bemanning samt att 

relationen mellan professionerna 

hade inverkan på sjuksköterskornas 

arbetsmiljö och patienterna 

behandlingsresultat. 

I 

CCT 

Hinno, Partanen 

& Vehvilaäinen-

Julkunen  

2011 

Finland 

Nursing activities, 

nurse staffing and 

adverse patient 

outcomes as 

perceived by 

hospital nurses  

Att i Finland och 

Nederländerna undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder med den 

befintliga bemanningen samt 

jämföra eventuella skillnader i 

behandlingsresultat och 

patientsäkerhet.   

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

 

n = 869 Skillnaden mellan antal patienter per 

sjuksköterska skilde sig inte 

signifikant mellan länderna. Antalet 

fallskador ökade relativt med antalet 

patienter per sjuksköterska i båda 

länder. Finska sjuksköterskor 

rapporterade oftare och fler 

avvikelser.  

I 

P 

Kirwan, 

Matthews & 

Scott 

2012 

Irland 

Irland 

The impact of the 

work environment 

of nurses on 

patient safety 

outcomes: A 

multi-level 

modeling approach 

Undersöka samband mellan 

arbetsmiljön på vårdavdelning 

och dess påverkan 

patientsäkerheten 

Kvantitativ  

tvärsnittsstudie. Enkät-

undersökning, 

beskrivande statistik  

 

 

n = 1406  

 

Sjuksköterskors utbildning och 

kompetens samt arbetsmiljön på 

vårdavdelning var direkt relaterat till 

patientsäkerheten. 

II 

CCT 

Olds & Clarke 

2010 

The effect of 

workhours on 

adverse events and 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen mellan 

sjuksköterskors långa 

Deskriptiv studie. Ett 

frågeformulärskickades 

n = 13 152  Resultaten visade att 

patientavvikelser och misstag 

signifikant ökade relaterat till över en 

I 



      Bilaga 2 

SHH 2007-03-06 

USA errors in health 

care 

arbetspass med negativa 

avvikelser gällande 

patientvård. 

 

ut via email. 40 timmars arbetsvecka. 

Läkemedelavvikelser och stickskador 

hade det starkaste sambandet med 

ökad arbetstid. 

P 

Ramanujam, 

Abrahamson & 

Anderson 

2008  

USA 

 

Influence of 

workplace 

demands on 

nurses’ perception 

of patient safety 

 

Syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskor 

inflytande på sina 

arbetsuppgifter och deras 

uppfattning av 

patientsäkerheten. 

 

Enkätundersökning. n = 850 

(238)  

 

Resultatet visade att uppfattningen om av 

patientsäkerhet hos sjuksköterskor  

minskade när arbetsbelastningen  

ökade. Det framkom också  

att möjligheten att utföra patientsäkert 

arbete minskade i takt med högre  

arbetsbelastning. 

 

 

I 

CCT 

Robinson, 

Gorman, Slimmer  

& Yudkowsky 

2010 

USA 

 

Perceptions of 

Effective and 

Ineffective Nurse  

Physician 

Communication in 

Hospitals 

 

Syftet med studien var att 

utforska sjuksköterskors och 

läkares uppfattning om 

effektiv och ineffektiv 

kommunikation dem emellan. 

En intervjustudie med 

tre fokusgrupper. 

n = 18  Lugnt, stödjande och respektfullt 

beteende mot varandra var av 

betydelse i samarbetet mellan 

professionerna. Vidare beskrevs att 

gemensam problemlösning var 

positiv för välbefinnandet i 

arbetsmiljön. 

I I 

K 

Teng, Chang,  

& Hsu,  

2009 

Taiwan 

Emotional stability 

of nurses: Impact 

on Patient safety 

 

Syftet med studien var att 

undersöka vilken påverkan 

sjuksköterskans känslomässiga 

stabilitet hade för 

patientsäkerheten. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning 

n = 263  

(21) 

Mindre hierarkisk struktur bidrar till 

tillfredsställande arbetsmiljö för 

sjuksköterskor vilket stärker 

patientsäkerheten. Adekvat 

bemanning beskrevs ha effekter på 

patientsäkerheten.   

I 

P 
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Van Bogaert, 

Kowalski, Mace 

Weeks, Van 

Heusden & Clark 

2013  

Belgien. 

 

The relationship 

between Nurse 

practice 

environment, 

nurse work 

characteristics, 

burnout and job 

outcome and 

quality of nursing 

care: A cross-

sectional survey 

Att utforska de mekanismer i 

sjuksköterskors arbetsmiljö 

som är förknippade med 

arbetsresultat och omvårdnad.  

 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

 

n = 1201  Studiens resultat beskrev hur 

patientsäkerheten och kvalitén på 

omvårdnaden lyfts då 

sjuksköterskorna har en bra ledning 

med god struktur på sin arbetsplats.  

II 

P 

Wu, Chi, Chen, 

Wang & Jin,  

2010 

Kina 

Occupational 

stress among 

hospital nurses: 

cross-sectional 

survey 

 

Syftet medstudien var att 

granska faktorer som var 

associerade med yrkesrelaterad 

stress bland kvinnliga 

sjukhusanställda 

sjuksköterskor i Kina. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning 

 

n = 2613  

(543) 

Sjuksköterskors upplevelse av brist 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


