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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett världsomfattande problem inom hälso- och 

sjukvården och kan missgynna sjuksköterskornas prestationsförmåga och 

omvårdnadsarbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser och 

förväntningar från verksamheten vilket är oroväckande för vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur patientsäkerheten påverkas i samband med arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskor inom slutenvården. 

Metod: Studiens design var en litteraturöversikt med 16 inkluderade artiklar från olika 

delar av världen från databaserna PubMed och CINAHL. 

Resultat: Bristande kommunikation, försenad eller utebliven omvårdnad och vårdskador, 

läkemedelskomplikationer samt sjuksköterskans kognitiva försämring framkom som 

påverkande faktorer för patientsäkerheten relaterat till sjuksköterskans stressiga 

arbetssituation. 

Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen har en allmänt negativ påverkan på hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och produktivitet. Studiens resultat visar att sjuksköterskornas stressiga 

arbetssituation påverkar patientsäkerheten och bidrar till en oförmåga att vårda patienterna 

på ett respektfullt vis utifrån ett helhetsperspektiv. 

 
Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, omvårdnad, patientsäkerhet, slutenvård. 



Abstract 
Background: Work-related stress is a worldwide healthcare problem and may adversely 

affect the nurses’ performance and nursing work. There is an imbalance between the nurses' 

resources and the expectations from the healthcare organization, which causes concern 

among the nurses about the negative effects for quality of care and patient safety. 

Aim: The aim of this study is to describe how patient safety is affected by the nurses’ 

work-related stress in inpatient care. 

Method: The design of this study was a literature review with 16 included articles from 

different parts of the world from the databases PubMed and CINAHL. 

Result: Lack of communication, delayed or non-occurred nursing and care-related injuries, 

drug complications and nurses’ cognitive failure emerged as influencing factors for patient 

safety related to the nurses’ stressful work situation. 

Conclusion: The work-related stress has a generally negative impact on the quality and 

productivity of healthcare. The study's findings show that the stressful work situation of 

nurses affects patient safety and contributes to the inability to adequately care for patients 

from a holistic perspective. 

 
Keywords: Inpatient care, nursing, patient safety, work-related stress, workload. 
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1 Inledning 
Sjuksköterskebristen är ett omfattande problem och i dagspressen beskrivs detta i form av 

neddragna vårdplatser, stängda vårdavdelningar och inställda operationer. Sjuksköterskor 

talar om överbeläggningar och att de inte hinner med den omvårdnad som patienterna 

behöver. Författarna till denna litteraturöversikt upplevde dessutom den stressiga 

arbetssituationen för sjuksköterskorna under den verksamhetsförlagda delen av 

sjuksköterskeutbildningen. Då framkallades ett engagemang att studera sjuksköterskornas 

arbetssituation i förhållande till omvårdnad och patientsäkerhet. 

 
2 Bakgrund 

 
2.1 Stress 

Enligt Försäkringskassan (2016) sker det en konstant ökning av arbetsrelaterad stress och det 

är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Pellmer, Wramner och Wramner (2012) 

beskriver hur arbetsrelaterad stress har ökat sedan 1990-talet, huvudsakligen bland kvinnor 

inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeyrket medför ett stort ansvar med psykiska och 

fysiska påfrestningar. Dagget, Molla och Belachew (2016) menar att sjuksköterskan i sitt 

arbete möter sorg, förlust och lidande. Dessa faktorer kan upplevas som påfrestande 

situationer och erfordrar vaksamhet för att garantera patienternas säkerhet. 

Sjuksköterskeyrkets omfattning bidrar följaktligen till den höga graden av stress och kan ge 

upphov till överbelastning. 

 
Seyle (1950) var en av de första att definiera begreppet stress år 1936. De grundläggande 

förutsättningarna i livet är att kunna anpassa sig och hitta ett försvar mot stress. Seyle skrev 

om ett anpassningssyndrom som handlar om utvecklingen av kroppens stressreaktion i tre 

steg. Alarmreaktionen, motståndsreaktionen och utmattningsreaktionen. Alarmreaktionen 

avser att kroppen och dess funktioner omprioriterar och fokuserar på den utmaning som 

uppkommit och försöker etablera en plan för överlevnad. Om stressen fortsätter efter 

alarmreaktionen lagrar kroppen krafter för att bemöta påfrestningen i motståndsreaktionen. 

Utmattningsreaktionen infaller som ett resultat av intensiv eller långvarig stress. 
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McEwen (2008) och Socialstyrelsen (2009) beskriver vidare hur en kortvarig stressreaktion 

kan gynna överlevnad medan intensiv och långvarig stress skadar kroppen och leder till 

utmattning. Den mentala processen på stressreaktionen utlöses oavsett om faran är verklig 

eller inbillad, fysisk eller psykisk. Stressreaktionen bidrar till ökad koncentration, högre 

blodtryck och ökad hjärtfrekvens. Delar av immunförsvaret aktiveras, smärtkänsligheten 

minskar och blodets koagulationsförmåga ökar vilket tillsammans bidrar till att minska 

blödningar och kroppsskador. 

 
2.2 Arbetsrelaterad stress inom sjukvården 

Socialstyrelsen (2009) skriver att signalerna på hög arbetsbelastning, arbetskrav och stress 

har eskalerat i Sverige sedan 1990-talet och belastningen är som störst hos landstingsanställda 

där fysiskt och psykiskt påfrestande arbete blivit allt vanligare. Enligt statistik från 

Socialstyrelsen (2017b) har årsgenomsnittet för överbeläggningar i vården ökat från 2,6 till 

3,7 per 100 disponibla vårdplatser mellan 2013 och 2016. Arbetsmiljöverket (2017) belyser 

vidare att överbeläggningar, övertidsarbete, oregelbundna tider, bristande socialt samspel 

samt hög arbetsintensitet är några faktorer som medför en hög arbetsbelastning och en 

stressig arbetsmiljö för sjuksköterskor. Ofta måste snabba beslut tas hela tiden och det finns 

inte tid till återhämtning och eftertanke. 

 
Khademi, Mohammadi och Vanaki (2015) påvisar att sjuksköterskans arbetsmiljö är ett 

omdiskuterat ämne världen över. Det finns en obalans mellan sjuksköterskeyrkets 

ekonomiska resurser och utrustning samt kompetens i förhållande till systemets, patientens 

och anhörigas förväntningar. Roberts och Grubb (2014) belyser att arbetsrelaterad stress är 

ett stort hinder för att uppnå säkerhet, hälsa och välbefinnande bland sjuksköterskor. Att 

integrera fokus på sjuksköterskan som person och förmågan att hantera stress, med fokus på 

organisationen för att avlägsna stressiga arbetsförhållanden, är avgörande för att reducera och 

förebygga arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor. McGilton, Boscart, Brown och Bowers 

(2014) skriver att arbetsförhållandena har en stor betydelse för att sjuksköterskan ska trivas 

och stanna kvar på sin arbetsplats. Enligt en studie av McGrath, Reid och Boore (2003) där 

171 sjuksköterskor deltog visade de sig vara generellt positiva till omvårdnadsarbetet. 30 

procent av de deltagande sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden var väldigt 

tillfredsställande, 47 procent ansåg att den var tillfredsställande, 19 procent angås att den var 
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okej och 4 procent ansåg att den var otillfredsställande. Dock hade 59 procent av 

sjuksköterskorna tankar på att lämna sitt arbete. 

 
2.3 Sjuksköterskornas upplevelse av stress 

En studie av Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen-Julkunen (2008) från olika 

akutsjukvårdsavdelningar visade att endast sju procent av de 664 deltagande 

sjuksköterskorna, inte kände någon arbetsrelaterad stress medan mer än en femtedel (21 

procent) av deltagarna upplevde att arbetssituationen var stressig i allra högsta grad. 

Majoriteten av deltagarna kände sig mer eller mindre stressad. Sjuksköterskorna kände 

därigenom en oro inför hur detta påverkar vårdkvaliteten och patientsäkerheten. McGrath, 

Reid och Boore (2003) belyser vidare att sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen var den 

mest stress-bringande faktorn och bidrog till att uppgifter inte kunde utföras efter deras egna 

tillfredsställelse. En av de minst stressande faktorerna var direkt kontakt med patienter och 

deras anhöriga. 

 
Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) belyser sjuksköterskans upplevelse av stress på 

arbetsplatsen där det fanns en känsla av otillräcklighet, frustration, hopplöshet och 

maktlöshet samt en rädsla för att göra misstag. Sjuksköterskorna upplevde otillräcklighet 

över att inte kunna funktionera korrekt och att minnet sviktade under stress. Det var svårt för 

dem att räcka till när patienter, anhöriga och medarbetare behövde hjälp samtidigt. Det fanns 

inte tillräckligt med tid för att ta hand om patienterna och det fanns en känsla av förfall av att 

inte kunna utföra sina omvårdnadsuppgifter vilket skapade frustration och maktlöshet “I can 

improve things for the patients if I was just allowed to be a nurse more than I have time to be 

today” (s. 355). Sjuksköterskorna kände sig inte involverade och kunde inte påverka sin 

arbetssituation vilket skapade en känsla av hopplöshet och förlorad glädje i arbetets 

engagemang. Detta orsakade i sin tur irritation som hade en negativ, stressig effekt på 

individer och arbetsmiljö. Vidare belyser McGrath, Reid och Boore (2003) att nyckelfaktorn 

till stress är bristen på autonomi. 85 procent av sjuksköterskorna känner sig maktlösa att 

förändra otillfredsställande situationer. 

 
Happell et al. (2013) har sammanställt sjuksköterskornas egna förslag på stressreducerande 

faktorer. De huvudsakliga förslagen är att minska arbetsbelastningen, modifiera 

arbetstimmarna, säkerhetsställa raster och ha ett tydligt ledarskap på avdelningen. 
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Sjukhusledningar borde visa ett större engagemang att driva utvecklingsförslag från 

sjuksköterskorna för att förbättra arbetssättet och/eller arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljöverket 

(2015) finns det dessutom ett samband mellan bra arbetsmiljöarbete och ökad 

patientsäkerhet. 

 
2.4 Patientsäkerhet 

 
Ett grundläggande krav i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 28 § är att 

tillgodose hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Patientsäkerheten främjas även av 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659). Patientsäkerhetslagen ska förebygga vårdskador 

hos patienter samt garantera att hälso- och sjukvården bedrivs utifrån beprövad erfarenhet. 

 
Vaismoradi, Jordan och Kangasniemi (2014) skriver att patientsäkerhet och reduktion av de 

misstag som sker är ett gemensamt ansvar för all sjukvårdspersonal och förbättringen inom 

ämnet är beroende av rekrytering, utbildning och prestation. Patienterna är beroende av 

sjukvårdspersonal och deras beslutsfattande men patienternas engagemang i 

säkerhetsutvecklingen är avgörande för långsiktiga förhållanden och för att förbättra 

säkerheten. Davis, Sevdalis, Neale, Massey och Vincent (2013) menar att patienter måste 

utbildas och uppmuntras att rapportera ogynnsamma händelser till lokala eller nationella 

rapporteringssystem för att kunna bidra till att förbättra patientsäkerheten. I studien 

framkommer det att patienter identifierade ett antal händelser som rapporterades i journalerna 

(30 av 36) men även händelser som inte registrerats alls. Hovey et al. (2011) belyser 

patienternas egna perspektiv på patientsäkerheten. Det som framkommer som betydande för 

patienterna är förtroende, respekt samt empowerment, det vill säga patienternas makt att ta 

egna beslut. Ozaras och Abaan (2016) menade vidare att personliga egenskaper hos 

sjuksköterskorna som exempelvis att vara respektfull och kärleksfull hade en betydande roll 

för att patienterna skulle utveckla ett förtroende för sjuksköterskorna. På samma sätt orsakade 

bristande intresse för patienterna, okänslighet för deras behov samt otillgänglighet, misstro 

gentemot sjuksköterskorna. Patienterna hade ett stort förtroende för sjuksköterskorna och en 

tilltro till att sjuksköterskorna handlade till fördel för dem. 

 
Socialstyrelsen (2017a) redovisar för olika mätningar som kan göras för att undersöka 

patientsäkerheten. Utfallsmått som berör avvikelser och vårdskador reflekterar hur 

patientsäkerheten i en verksamhet har fungerat genom åren. Process- och strukturmått 
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reflekterar däremot hur verksamheten fungerar just nu med indikatorer som verksamhetens 

sätt att lära av avvikelser samt den dagliga organiseringen av arbetet för att uppnå en säker 

vård. Bemanning, tillgång till vårdplatser och kompetens kan också ge en bild av 

patientsäkerhetens förutsättningar. 

 
2.5 Teoretisk referensram 

 
Antonovsky (1991) beskriver sin teori om känsla av sammanhang (KASAM) med tre 

komponenter. Begriplighet är begreppets centrum. En människa med hög känsla av 

begriplighet anser att framtida utmaningar i livet, förutsägbara som oförutsägbara, är 

begripliga och att det finns en anledning bakom. Hanterbarhet innefattar att människan 

känner att det finns användbara resurser för att möta framtida utmaningar. En resurs kan vara 

kollegor, vänner eller anhöriga. En hög känsla av hanterbarhet bidrar till att människan inte 

känner sig som ett byte för olyckor. Det finns en förståelse till varför olyckliga saker händer 

och dessa utmaningar kan hanteras. Meningsfullhet upplever de människor som har en vilja 

att engagera sig i de utmaningar som uppstår. 

 
Människans liv är fyllt med stimuli, något som framkallar en respons hos 

informationsbehandlande enheter via olika sinnen. För vissa typer av stimuli finns ingen 

naturlig respons från det centrala nervsystemet. Dessa företeelser kan benämnas som 

stressorer. Det skickas ett meddelande till det centrala nervsystemet att ett problem har 

uppstått. En människas livserfarenheter skapar ett förhållande mellan resurser och svagheter 

som bidrar till graden av KASAM. En hög grad av KASAM bidrar följaktligen till att det 

centrala nervsystemet definierar ett stimuli som en icke-stressor, framkallar en respons och 

människan kan uppleva påfrestningar som hanterbara. Det centrala nervsystemet kan till en 

början definiera ett stimuli som en stressor men för en människa med hög KASAM kan det 

senare framgå att denna stressor är irrelevant och ofarlig. Människan förlitar sig på att 

utmaningen kommer ordnar sig, att det finns resurser till förfogande och att utmaningen som 

först var oförståelig kommer att bli begriplig. En människa med en låg grad av KASAM 

påverkas mer av vardagliga stressorer, upplever dem som negativa och har svårare att hantera 

utmaningar (ibid). Detta styrks dessutom av McEwen (2008) som belyser att det finns 

individuella skillnader på stressrespons som baseras på livserfarenhet. 
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Kleiveland, Natvig och Jepsen (2015) undersökte förhållandet mellan Antonovskys teori och 

sjuksköterskestudenters upplevelse av sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Sjuksköterskestudenterna upplevde att KASAM och stress var associerade med graden av 

livskvalitet och att KASAM fungerade som moderator mellan stress och livskvalitet. 

Människor med en hög KASAM har en sund respons av stress och teorin visade sig ha en 

positiv inverkan vid stresshantering för sjuksköterskestudenterna. 

 
2.6 Problemformulering 

Arbetsrelaterad stress har blivit allt vanligare i samhället, huvudsakligen inom hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskeyrkets omfattning av bland annat överbeläggningar, bristande 

socialt samspel och hög arbetsintensitet samt känslor av sorg, förlust och lidande medför 

fysiska och psykiska påfrestningar som bidrar till stress. Stressen är en naturlig reaktion som 

kan bidra till att människan kan hantera påfrestningar. Långvarig stress kan däremot 

missgynna prestationsförmågan. Sjuksköterskor anser själva att den arbetsrelaterade stressen 

medför risker för att göra misstag och de upplever ofta känslor av osäkerhet och 

otillräcklighet i sitt arbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser för att 

utföra kvalificerad omvårdnad och förväntningar från verksamhet, patient och anhöriga. 

Sjuksköterskorna ska enligt Hälso- och sjukvårdslagens samt Patientsäkerhetslagen 

tillgodose patientsäkerhet och förebygga vårdskador, och reduceringen av de misstag som 

sker i omvårdnaden är ett gemensamt ansvar för all sjukvårdspersonal. En människas 

livserfarenheter skapar ett förhållande mellan resurser och svagheter som bidrar till graden 

av KASAM och förutsättningarna att möta stress. Ovanstående problem framkallar ett 

intresse för hur sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress påverkar omvårdnadsarbetet 

relaterat till patientsäkerheten. 

 
2.7 Syfte 

 
Syftet är att beskriva hur arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten 

inom slutenvården. 

 
3 Metod 
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3.1 Design 
 

Studiens design är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar som syftar till att 

beskriva kunskapsläget inom ett avgränsat område. Det innefattar att undersöka vad som 

tidigare har studerats, vilka metoder som använts och vilka resultat som presenterats. 

Vetenskapliga artiklar relevanta för studiens syfte kvalitetsgranskas, analyseras och 

sammanställs till ett resultat (Friberg, 2012). 

 
3.2 Urval och datainsamling 

Insamling av data har skett med utvalda sökord i databaserna PubMed och CINAHL. 

Databaserna innehåller omvårdnadsorienterad forskning vilket är förenligt med studiens syfte 

(Polit och Beck, 2017). Utvalda sökord kombinerades i olika sökningar tillsammans med 

booleska operatorer för att hitta relevanta artiklar för urval och analys. Sökningen 

avgränsades dessutom till att artiklar var skrivna på engelska samt att de publicerades mellan 

årtalen 2008-2018 (Fribergs, 2012). En provsökning utfördes innan datainsamlingen 

påbörjades för att exkludera sökord som inte gav relevanta artiklar. Sökningen för de 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna litteraturöversiktens resultat 

sammanställdes i en sökmatris (se bilaga 1). Resultatet av provsökningen har uteslutits från 

sökmatrisen. 

 
Sökorden som användes var nurse/nurses (sjuksköterska/sjuksköterskor), nursing 

(omvårdnad), nurses work (sjuksköterskors arbete), work environment (arbetsmiljö), nursing 

workload (omvårdnadens arbetsbelastning), workload (arbetsbelastning), job/occupational 

stress (arbetsrelaterad stress), stress (stress), effects (effekter), demands (krav), impact 

(inverkan), patient safety (patientsäkerhet), quality of care (vårdkvalitet), patient outcomes 

(patientpåverkan), related outcomes (relaterade resultat). 

 
Inklusionskriterier: 

• Artiklar med kvalitativ metod, kvantitativ metod eller blandade metoder. 

• Artiklar publicerade mellan 2008-2018 utan geografisk begränsning. 

• Artiklar skrivna på engelska och tillgängliga i fulltext-format. 
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• Artiklarna som är peer reviewed granskade (sakkunnigt granskade av experter inom 

området) och innehåller ett etiskt övervägande och/eller är godkända av en etisk 

kommitté. 

 
Exklusionskriterier: 

• Artiklar med litteraturöversikt som design. 

• Artiklar med låg kvalité enligt granskningsmallarna (mindre än 60 procent). 

• Artiklar som omfattar annan vårdpersonal än sjuksköterskor eller 

sjuksköterskestudenter. 

• Artiklar som inte stämmer överens med studiens syfte. 

• Artiklar som inte innefattar slutenvården. 
 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Vid kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna användes Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) och Forsberg och Wengströms (2008) mall för granskning av kvalitativa 

respektive kvantitativa studier (se bilaga 3 och 4). Kvaliteten poängsattes och de 

vetenskapliga artiklarna skulle skatta minst 60 procent för medelhög kvalitet och minst 80 

procent för hög kvalitet. 60 procent motsvarade 15 poäng på kvalitativa studier och 17 poäng 

på kvantitativa medan 80 procent motsvarade 20 respektive 23 poäng. Maxpoängen för 

kvalitativa studier var 25 poäng och 29 poäng för kvantitativa. Artiklarnas kvalitetsgrad i 

procent avrundades till närmaste heltal. 

 
3.4 Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. De vetenskapliga 

artiklarnas titlar från respektive sökresultat granskades för att hitta potentiellt relevanta 

artiklar för litteraturöversiktens syfte. Abstrakten hos de utvalda titlarna lästes för att 

avgränsa materialet. Om ett abstrakt var relevant granskades hela den vetenskapliga artikeln 

för att bedöma kvalitet och relevans. Samtliga utvalda vetenskapliga artiklar lästes igenom 

och resultatet sammanfattades från respektive artikel. Sedan jämfördes de sammanfattade 

resultaten från artiklarna och sammanställdes till ett slutgiltigt resultat för denna 

litteraturöversikten. Ett gemensamt online-dokument gjorde det möjligt att tillsammans ta del 
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av processen i skrivandet av litteraturöversikten. Fysiska möten hölls regelbundet för att få 

en kontinuerlig diskussion av arbetet. 

 
3.5 Analys och tolkning av data 

De utvalda vetenskapliga artiklarna har lästs igenom flertalet gånger för att etablera en känsla 

för vad studierna handlar om. Därefter analyserades och jämfördes artiklarna enligt Friberg 

(2012) genom identifiering av likheter och skillnader i studiernas teoretiska utgångspunkter, 

syften och metodologiska tillvägagångssätt. Innehåll från de vetenskapliga artiklarnas 

resultat som svarade på denna litteraturöversiktens syfte valdes ut och sammanställdes i ett 

separat dokument och ställdes i relation till varandra utifrån resultatens likheter och 

skillnader. Det sammanställda innehållet strukturerades i kategorier som framkom under 

analysprocessen sedan utfördes en gemensam sammanställning av innehållet till ett 

övergripande resultat med de identifierade kategorierna. De utvalda vetenskapliga artiklarna 

för litteraturöversiktens resultat sammanställdes i en resultatmatris (se bilaga 2). 

 
3.6 Etiska överväganden 

 
World Medical Association (2017) beskriver forskarens skyldighet att balansera vetenskaplig 

vinst mot risker för deltagarna. Den medverkandes intresse och integritet ska alltid komma 

före samhällets. Samtycke är en viktig etisk aspekt och forskaren ska därmed ge 

informationen om studien som är lätt för deltagarna att förstå. Litteraturöversikten innehåller 

endast vetenskapliga artiklar som har ett tillförlitligt etiskt övervägande. Inga artiklar har 

uteslutits som inte stödjer förförståelse angående syftet eller motsätter sig de övriga 

artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2017). För en korrekt översättning av engelsk litteratur och 

artiklar användes ett engelsk-svenskt lexikon. För att följa etiska riktlinjer i utformandet av 

denna litteraturöversikt redovisas de vetenskapliga artiklarna som inkluderas ur ett objektivt 

synsätt. Egna åsikter, värderingar och eventuella antaganden har utelämnats från denna 

litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2015). 

 
4 Resultat 
Under följande rubrik kommer resultatet att redovisas i löpande text. Resultatet baseras på 

16 vetenskapliga artiklar varav nio studier med kvantitativ metod, fem med kvalitativ metod 
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och två med blandade metoder. Samtliga artiklar belyser sambandet mellan sjuksköterskans 

stressiga arbetssituation och patientsäkerheten. Vid analysen av artiklarna som ligger till 

grund för resultatet framkom fyra kategorier som påverkade patientsäkerheten till följd av 

sjuksköterskans stressiga arbetssituation. Dessa innefattar bristande kommunikation, 

fördröjd eller utebliven omvårdnad och vårdskador, läkemedelskomplikationer samt 

sjuksköterskornas försämrade kognition. 

 
4.1 Bristande kommunikation 

Sju vetenskapliga artiklar visade sambandet mellan sjuksköterskans stressiga arbetssituation, 

hög arbetsbelastning och bristande kommunikation med patienterna (Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013; Al-Kandari & Thomas, 2009; Duffield et al., 

2011; Kunaviktiku et al., 2015; Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2014; Van 

Bogaert et al., 2014; Van Bogaert et al., 2017). Van Bogaert et al. (2017) belyste i en studie 

från Belgien att sjuksköterskorna ansåg att resultatet av hög arbetsbelastning bidrog till 

försämrad kommunikation med patienterna samt en försummelse av patienternas mentala och 

känslomässiga behov. En av sjuksköterskorna i studien uppgav att “You have to set priorities 

and the first thing you loose are the opportunities for social interaction with patients” (s. 11). 

På liknande vis beskrev Duffield et al. (2011) i en studie från Australien att 

omvårdnadshandlingar som ofta blev försummade på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning var att stödja, trösta och samtala med patienten, vilket av sjuksköterskorna 

rapporterades vara ogjort vid 39,5 procent av de registrerade arbetspassen. Undervisa 

patienter och anhöriga om sjukdomstillstånd, behandling och liknande visade sig även 

försummas vid 16,3 procent av arbetspassen. Ball et al. (2014) belyste vidare i en studie från 

England att 86 procent av sjuksköterskorna rapporterade att 1 av 13 omvårdnadshandlingar 

inte blev utförda på grund av tidsbrist. De handlingar som oftast inte genomfördes var att 

prata med patienter (66 procent) och utbilda patienter (52 procent). Även Aiken et al. (2013) 

undersökte hur sjuksköterskornas arbetsbelastning och tidsbrist påverkade patientsäkerheten 

i tolv av Europas länder. I sex av länderna var minst en tredjedel av sjuksköterskorna enade 

om att saker ofta ”fall through the cracks” (s. 146) under patientöverföringar. Majoriteten av 

de deltagande sjuksköterskorna från alla 12 länder uppgav att omvårdnadshandlingar som att 

kommunicera, stödja, trösta och utbilda patienter och anhöriga, uteblev under det senaste 

arbetspasset av omkring hälften eller mer än hälften, till följd av hög arbetsbelastning. Att 

stödja och samtala med patienterna uppmättes i Sverige försummas till 46 procent. Tyskland 
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var det land som resulterade i högst andel uteblivna omvådnadshanlingar av denna karaktär 

(81 procent). 

 
I en studie från Thailand av Kunaviktikul et al. (2015) rapporterade sjuksköterskor att den 

vanliga längden på en arbetsvecka är 40 timmar. Trots detta arbetade sjuksköterskorna i 

genomsnitt över 58 timmar per vecka. Sjuksköterskornas uppfattning om övertidsarbete var 

att det medför kommunikationsfel (33,86 procent) och missnöje från patienterna (24,21 

procent). Sjuksköterskor som arbetade mer än 16 h övertid eller två extra skift per vecka 

var signifikant mer sannolikt att uppleva kommunikationsbrister och patientklagomål 

(p<0,05). Al-Kandari och Thomas (2009) och Van Bogaert et al. (2014) från Kuwait 

respektive Belgien belyste vidare att missnöje från patienter och anhöriga är den största 

konsekvensen som sjuksköterskorna upplever relaterat till stress och hög arbetsbelastning. 

Al-Kandari och Thomas (2009) påvisade en signifikant korrelation mellan sjuksköterskans 

arbetsbelastningen och klagomål från patienter och familjer med ett p-värde på 0,001 vilket 

påvisar hög trovärdighet. 

 
4.2 Fördröjd eller utebliven omvårdnad och vårdskador 

Ball et al. (2014) beskrev att det fanns ett samband mellan antalet missade 

omvårdnadshandlingar och sjuksköterskans uppfattning om vårdkvaliteten samt deras 

övergripande syn på patientsäkerheten på de avdelningar de arbetar på. Aiken et al. (2013) 

belyste att 20-40 procent av sjuksköterskorna från 12 olika länder i Europa anser att 

vårdkvaliteten på sina respektive sjukhus hade försämrats under det senaste året. 

 
Berland, Natvig och Gundersen (2008) belyste i en studie från Norge att sjuksköterskornas 

upplevelse av patientsäkerheten var relaterat till stress och hög arbetsbelastning. 

Sjuksköterskorna beskriver att det fanns risker för patientsäkerheten i förhållande till 

otillräcklig tid för omvårdnaden. Det var en stressig situation för sjuksköterskorna att bara ta 

sig igenom dagens rutiner och de hade inget inflytande över hur mycket tid som användes för 

varje enskild patient. Det finns tydliga riktlinjer för omvårdnaden av patienterna, dock är 

sjuksköterskorna ofta pressade att avvika från dessa riktlinjer. Sjuksköterskorna betonar 

vikten av att erhålla tillräckligt med tid i stressiga situationer för att slutföra sina 

arbetsuppgifter utan att känna press. Det fanns inte tillräckligt med tid att korrekt prova 

utrustning, utbilda och förbereda sig inför omvårdnadshandlingar vilket av sjuksköterskorna 
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beskrevs som ”It is most dangerous when everything has to be done at an extremely fast 

pace...” (s. 93). 

 
I en studie från Brasilien undersökte Müller de Magalhaes, Dall’Agnol och Marck (2013) 

sambandet mellan arbetsbelastningen och patientsäkerheten på olika medicinska och 

kirurgiska avdelningar. Ökningen av antalet patienter som tilldelades varje sjuksköterska 

bidrog till ökade fallolyckor och olika typer av infektioner. Van Bogaert et al. (2017) skrev 

att det hade observerats en ökning av patienternas omsättning, deras tillstånd och mer 

komplexa vårdbehov och att antalet sjuksköterskor inte var anpassade till dessa förhållanden. 

Al-Kandari och Thomas (2009), Van Bogaert et al. (2014) och Hinno, Partanen och 

Vehviläinen-Julkunen (2011) beskrev i studier från Kuwait, Belgien respektive Norge och 

Nederländerna att sjuksköterskorna upplevde att fall, olika typer av infektioner samt trycksår 

var konsekvenser av hög arbetsbelastning. Van Bogaert et al. (2014) påvisade dessutom att 

inte bara arbetsbelastningen hade negativ påverkan på dessa vårdvariabler utan även andra 

arbetsmiljödimensioner som möjlighet att påverka sin arbetssituation och delta i beslut samt 

socialt kapital. Aiken et al. (2013) påvisade att uppkomsten av nya trycksår rapporterades 

minst någon gång per månad. Av dess var endast två procent av sjuksköterskorna från Irland 

och 25 procent från Grekland. Fallolyckor med skador rapporterades i sin tur endast av två 

procent av sjuksköterskorna i Polen men av 22 procent i England och Sverige. Bortsett från 

fallolyckor beskrev Duffield et al. (2011) att den höga arbetsbelastningen bidrog till uteblivna 

omvårdnadshandlingar som hudvård, munvård, mobilisering och omläggning samt en 

fördröjning av att svara på larm. Ball et al. (2014) belyste vidare att utveckling eller 

uppdatering av vårdplaner var en av de vanligaste handlingarna som uteblev på grund av 

arbetsbelastning. Sjuksköterskans ökade arbetsbelastning medförde enligt Al-Kandari och 

Thomas (2009) dessutom fel vid sändning av laboratorieprover vilket kunde få negativa 

konsekvenser för patientsäkerheten. McGillis Hall et al. (2010) påvisade dessutom i en studie 

från Kanada att många avbrott i sjuksköterskornas omvårdnadsarbete var kopplade till 

omvårdnad av patienter (24,8 procent). De belyser dessutom att många avbrott sker i 

samband med dokumentation (27,4 procent). Konsekvensen bidrog till förlust av 

koncentration och fokus vilket medförde brister i dokumentationen och detta hade en negativ 

inverkan på patientsäkerheten. 

 
En studie av Kunaviktikul et al. (2015) påvisade att det fanns ett samband mellan 
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övertidsarbete och utmattning vilket 35,63 procent av sjuksköterskorna upplevde hade en 

ogynnsam påverkan på vårdkvaliteten. Den extra arbetstiden reducerade arbetsförmågan att 

tillgodose patienterna med god omvårdnad eftersom utmattade sjuksköterskor var mindre 

troliga att uppmärksamma förändringar i patientförhållanden och handla adekvat på dessa 

förändringar. Övertidsarbete visade sig vara associerat med utveckling av trycksår hos 

patienterna under vårdtiden (22,32 procent) och det fanns dessutom en ökad risk för fel vid 

identifiering av patienterna (25 procent). Liu, Lee, Chia, Chi och Yin (2012) belyste vidare i 

en studie från Taiwan att sjuksköterskornas övertidsarbete dessutom var associerat med en 

ökning av fallolyckor och vårdrelaterade infektioner. Risken ökade signifikant när 

sjuksköterskorna ansvarade för mer än sju patienter. För frekvensen av fallolyckor och 

vårdrelaterad urinvägsinfektion låg p-värdet mellan 0,002 och 0,007 vilket påvisar hög 

trovärdighet. Hinno, Partanen och Vehviläinen-Julkunen (2011) belyste också ett signifikant 

samband mellan antalet patienter per sjuksköterska och det ökade negativa 

omvårdnadsresultat. De menade att om sjuksköterskorna ansvarade för mer än 10 patienter 

ökade risken för vårdskador i jämförelse med när de ansvarade för färre än 5 patienter 

(p<0,05). Liu, Lee, Chia, Chi och Yin (2012) fann att bland de 12 895 registrerade skiften 

fanns det 41 tillfällen av patientfall inklusive 21 fall med milda skador och en med måttlig 

skada, 2 850 tillfällen av trycksår inklusive 346 tillfällen som förbättrats och 61 som 

förvärrats samt 1 408 tillfällen av sjukhusförvärvad lunginflammation. I samma studie 

förekom det 65 av 212 fall av misslyckade återupplivningar, varav två relaterat till otillräcklig 

sjuksköterskebemanning under totalt 12 895 registrerade skift. 

 
4.3 Läkemedelskomplikationer 

Sjuksköterskans stressiga arbetssituation och arbetsbelastning hade ett samband med en 

försenad eller utebliven dos läkemedel eller fel vid beredning och administrering av 

läkemedel (Al-Kandari & Thomas, 2009; Kunaviktikul et al., 2015; Duffield et al., 2011; 

Van Bogaert et al., 2014). Müller de Magalhães, Dall’Agnol och Marck (2013) skrev att 

läkemedelshantering betraktades som en av de mest betydelsefulla faktorerna som 

påverkades av arbetsbelastning och utgjorde potentiell patientfara. I en undersökning av 

Duffield et al. (2011) där patientpåverkan granskades i förhållande till arbetsbelastning var 

medicineringsfel den vanligaste följden med 15,8 procent. Hinno, Partanen och Vehviläinen- 

Julkunen (2011) belyste vidare att nederländska sjuksköterskor stötte på medicineringsfel (48 

procent) i större omfattning än finska sjuksköterskor (36 procent) i den dagliga omvårdnaden. 
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I samma studie påvisades skillnader i omvårdnadsresultat baserat på om sjuksköterskorna 

ansvarade för fyra patienter eller färre, 5-9 patienter eller fler än tio patienter relaterat till 

förekomsten av fel i samband med läkemedelshandlingar. Sjuksköterskor som ansvarade för 

5-9 patienter hade en ökad risk för medicineringsfel i relation till de sjuksköterskor som 

ansvarade för färre patienter. Dock visade resultatet för de sjuksköterskor som var ansvarig 

för fler än 10 patienter ingen signifikant skillnad i jämförelse med de andra två grupperna. 

Berland, Natvig och Gundersen (2008) påvisade att sjuksköterskorna dessutom upplevde att 

det fanns för lite tid för beredning av läkemedel. Enligt Ball et al. (2014) rapporterade dock 

86 procent av sjuksköterskorna i en studie från England att de omvårdnadshandlingar som 

var minst troliga att utebli på grund av tidsbrist var smärtlindring (7 procent) och annan 

medicinsk behandling (11 procent). 

 
I en studie från Danmark av Sörensen och Brahe (2014) framkom avbrott i sjuksköterskans 

arbete som en risk för patientsäkerheten. Sjuksköterskorna avbröts i första hand av andra 

medarbetare, vanligtvis i läkemedelsrummet under beredning av läkemedel. På likande vis 

belyste McGillis Hall et al. (2010) att en stor del av avbrotten i sjuksköterskornas arbete 

inträffade under beredning eller administrering av läkemedel (17,6 procent) eller mellan 

dessa två aktiviteter (15,3 procent) vilket beskrevs som "You go blank. You have three things 

that you need to do, you prioritize them, you get stopped for something else, and then you 

lose everything and then you think, I don't remember what I was going to do!” (s. 1045). 

 
Kunaviktikul et al. (2015) belyste att sjuksköterskorna upplevde att övertidsarbete hade en 

inverkan på medicineringsfel (21,73 procent). På liknande vis belyste Liu et al. (2012) i en 

studie från Taiwan att det fanns ett samband mellan övertidsarbete och medicineringsfel. I 

undersökningen förekom det 68 fall med nära till misstag och 11 fall med konstaterade 

medicineringsfel av totalt 12 895 registrerade skift. 

 
4.4 Sjuksköterskans försämrade kognition 

 
Elfering, Grebner och Dudan (2011) belyste i en studie från Schweiz att sjuksköterskors 

kognition visade sig påverkas av stress och arbetsbelastning vilket kunde inverka på 

patientsäkerheten. Sjuksköterskans minne, uppmärksamhet och handlingar var beståndsdelar 

som kunde försämras och bidra till misslyckanden kopplade till kognition. I en studie från 

Korea av Park och Kim (2013) ansåg 72,1 procent av de 279 deltagande sjuksköterskorna att 
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de inte hade orsakat några patientskador på grund av kognitiva misslyckanden under de 

senaste sex månaderna. 24,7 procent av sjuksköterskorna uppgav att de orsakade flera 

patientskador under sex månader och 2,5 procent orsakade flera patientskador varje månad. 

0,7 procent orsakade flera patientskador varje vecka men ingen av de deltagande 

sjuksköterskorna orsakade patientskador mer än en gång om dagen (0 procent). I samma 

studie belyses det att “the higher the cognitive failure, the higher the rate of patient safety 

incidents” (s. 213). 

 
Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) skriver i en studie från USA att arbetskraven 

har ett signifikant negativt samband med sjuksköterskornas uppfattning om patientsäkerhet. 

P-värdet beräknades vara mindre än 0,05 vilket påvisar trovärdigheten. Sjuksköterskor som 

upplever en överväldigande mängd arbete och liten personlig kontroll över 

arbetsförhållanden tenderar att uppleva högre arbetskrav. Sjuksköterskornas erfarenheter och 

heltidsanställning kan öka dessa arbetskraven. Arbetskrav och bristande kontroll över 

arbetsmiljön ökar sedan sjuksköterskans nivå av emotionell och interpersonell utmattning. 

Utmattningen bidrar i sin tur till att reducera sjuksköterskornas uppfattning av att de kan 

garantera säker omvårdnad och ”Nurses are exhausting themselves in an effort to make health 

care safe” (s. 148). Van Bogaert et al. (2017) belyste vidare att sjuksköterskor reagerade på 

arbetsbelastningen med symtom som trötthet, huvudvärk, frustration, sårbarhet för 

sjukdomar samt negativa känslor och tankar som påverkar vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. 

 
McGillis Hall et al. (2010) beskrev att frekvensen av avbrott i arbetet bidrog till förlust av 

sjuksköterskornas fokus och koncentration. I en studie av Sørensen och Brahe (2013) 

observerades 410 avbrott under 60 timmar på 9 dagar över tre veckors tid. Det motsvarade 

ungefär 45 avbrott per dag och 6 avbrott per timme. Sjuksköterskor placerades i ett dilemma 

mellan att behålla fokus och deras behov att vara tillgängliga för medarbetare och patienter 

samt patienternas anhöriga. Sjuksköterskornas målmedvetenhet att vara tillmötesgående för 

andra tillät inga avslag. Samtidigt betonade sjuksköterskorna vikten av att behålla fokus i 

arbetet och att det kunde innebära begränsningar på tillgängligheten. Oavsett om avbrotten 

upplevdes som oundvikliga eller inte behövde sjuksköterskorna tid för att samla sina tankar. 

Berland, Natvig & Gundersen (2008) belyste vidare att det fanns indikationer bland 

sjuksköterskorna att sociala interaktioner kunde vara en nackdel för patientsäkerheten i 
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stressiga situationer. Sociala interaktioner mellan medarbetare kunde bli fientliga och orsaka 

risker för patientsäkerheten med den otrevliga arbetsmiljön som uppstår. Den sociala 

interaktionen kunde dessutom medföra brist på koncentration, avbrutna tankeprocesser, 

oförmåga att agera samt en ökning av fel och misstag. Sammanfattningsvis beskriver 

Kunaviktikul et al. (2015) att sjuksköterskornas arbetsbelastning, övertidsarbete och 

medföljande utmattning hade en allmänt negativ inverkan på sjukhusets totala service, 

kvalitet och produktivitet. 

 
5 Diskussion 

 
5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Sjuksköterskans stressiga arbetssituation och höga arbetsbelastning visade sig ha en negativ 

inverkan på patientsäkerheten. Det påvisades bland annat en bristande kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter. Den betydelsefulla omvårdnadshandlingen att stödja, 

trösta och samtala med patienten samt undervisning av patienter och anhöriga om 

sjukdomstillstånd, behandling och liknande blev ofta åsidosatt. Arbetsrelaterade 

stressfaktorer påverkade omvårdnaden och patientsäkerheten genom ett ökat antal fallskador, 

olika typer av vårdrelaterade infektioner, trycksår, fel vid sändning av laboratorieprover, 

patientidentifieringsfel och misslyckade återupplivningar. Dessutom uteblev 

omvårdnadshandlingar som hudvård, munvård, mobilisering och omläggningar ofta på grund 

av tidsbrist. Arbetssituationen hade dessutom ett samband med försenad eller utebliven dos 

läkemedel eller fel vid beredning och administrering av läkemedel vilket påverkade 

patientsäkerheten. Sjuksköterskors kognition påverkades negativt av stress och medförde en 

försämring av minne, uppmärksamhet och handlingar. Som ett resultat av arbetsbelastningen 

upplevde sjuksköterskorna även trötthet, huvudvärk, frustration, sårbarhet för sjukdomar 

samt negativa känslor som påverkade vårdkvaliteten och patientsäkerheten negativt. 

 
5.2 Resultatdiskussion 

Studien inkluderar vetenskapliga artiklar från 20 olika länder från större delen av världen 

bortsett från den afrikanska kontinenten. Anledningen till det är att inga av de valda sökorden 

gav relevanta artiklar från den världsdelen. Att undersöka patientsäkerhetens påverkan av 

sjuksköterskans stressiga arbetssituation i stor utsträckning påvisar hur världsomfattande 
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problemet är. I samtliga vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna 

litteraturöversiktens resultat har ingen positiv aspekt framkommit gällande patientsäkerheten 

i stressade situationer. 

 

5.2.1 Bristande kommunikation 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna gemensamt anser att graden av kommunikation 

med patienterna påverkades mest av sjuksköterskornas arbetsbelastning (Van Bogaert et al., 

2017). Att stödja, trösta och samtala med patienterna samt att undervisa dem och anhöriga 

om sjukdomstillstånd och behandling uteblev ofta på grund av tidsbrist (Duffield et al., 2011). 

Detta motsätter sig Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som belyser patienternas 

rättigheter att vara delaktiga i sin egen vård och sjukvårdspersonalens skyldigheter att bemöta 

patienten med respekt och omtanke. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) belyser 

betydelsen av att tillgodose en god kontakt mellan patienter och sjukvårdspersonal för att 

åstadkomma en god vårdkvalitet. Enligt riktlinjer från Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

framgår det vad sjuksköterskornas profession innefattar. Sjuksköterskan ska enligt dessa 

riktlinjer visa medkänsla, lyhördhet och respekt inför patienterna. Dock visade denna 

litteraturöversiktens resultat att den stressiga arbetssituationen medförde svårigheter för 

sjuksköterskorna att tillgodose patienternas och deras närståendes behov. Antonovsky (1991) 

beskriver hur ett känslomässigt engagemang kan skapa meningsfullhet och högre KASAM 

som bidrar till att en person finner ett större engagemang i olika utmaningar. I 

sjuksköterskans yrkesroll skulle meningsfullheten kunna stärkas av en god patientkontakt. 

 
Nilsson, Skär och Söderberg (2015) beskrev kommunikationens centrala del i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete samt vilken betydelse den har för patienternas 

erfarenheter av en god omvårdnad. Varje enskild patient är unik och erfordrar 

personcentrerad vård vilket betyder att sjuksköterskornas engagemang, deltagande och 

förståelse är betydelsefulla aspekter för omvårdnaden. Att avsätta tid för att lyssna på 

patienterna och närstående skapar en tryggare vård. Kommunikationens betydelse beskrevs 

dessutom i en studie av Fergusons et al. (2013), där bristande kommunikation och 

engagemang för patienterna påvisar ett samband med förlängd vårdtid. Detta orsakar en ond 

cirkel eftersom längre vårdtider medför extra arbetsbelastning som leder till bristande 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter vilket påvisar problemets omfattning. 

Patienterna själva angav bemötandet som en central aspekt i sitt tillfrisknande. Antonovskys 



18 
 

(1991) begrepp hanterbarhet innefattar vilka resurser en människa har för att hantera olika 

utmaningar. Sjuksköterskans bristande kommunikation med patienten i samband med en hög 

arbetsbelastning kan leda till en minskad känsla av hanterbarhet och en ökad känsla av att 

vara ett byte för olyckor. 

 
5.2.2 Fördröjd eller utebliven omvårdnad och vårdskador 
Resultatet visade att sjuksköterskans stressiga arbetssituation bidrog till ett ökat antal 

vårdskador samt uteblivna omvårdnadshandlingar. Att brister i omvårdnadsarbetet uppstår 

när sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress påvisades dessutom av Riahi (2011) som 

menar att en ökad arbetsbelastning bidrar till att patienternas alla omvårdnadsbehov inte kan 

tillgodoses. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2016) har identifierat förekomsten av 

vårdskador som visar att ungefär åtta procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada och 

att cirka 100 000 patienter drabbas varje år i Sverige. De vårdskador som förekommer utgörs 

mestadels av infektioner, trycksår och fallskador. Informationen om hur patientsäkerheten 

påverkas enligt SKL kan jämföras med resultatet från denna litteraturöversikt då vårdskador 

som infektioner, trycksår och fallskador hade en framträdande del. Informationen från SKL 

är orelaterad till stress, dock skulle det kunna antas att en stor del av de vårdskador som sker 

är orsakade av stress relaterat till hur många sjuksköterskor som känner sig stressade. Ett 

samband kan ses i undersökningen av Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen- 

Julkunen (2008) där endast 7 procent av sjuksköterskorna inte upplever någon arbetsrelaterad 

stress. Antonovskys (1991) begrepp begriplighet innefattar förmågan att finna en anledning 

till att en utmaning uppstår och på det vis kunna hantera utmaningen bättre. Detta belyser 

vikten att påvisa förekomsten av vårdskador, att skapa en begriplighet kring det 

grundläggande problemet som i detta fallet var stress och hög arbetsbelastning, för att hitta 

strategier som medför ökad patientsäkerhet. 

 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 5 § definierar vårdskada som lidande, sjukdom eller 

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

kontakt med hälso- och sjukvården. Att tillämpa och upprätthålla en vård med hög 

patientsäkerhet och förebyggande åtgärder mot vårdskador är en skyldighet för all 

sjukvårdspersonal. Kalisch och Xie (2014) belyste i sin studie hur en bristfällig omvårdnad 

och icke tillfredsställda patientbehov ökar antalet patientkomplikationer och 

återinläggningar. Detta påvisar den negativa effekten arbetsrelaterad stress har för 
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sjuksköterskorna och framförallt för patienterna. Problemet med den ökade 

arbetsbelastningen och den stressiga arbetssituationen måste verkligen uppmärksammas när 

sjukvårdspersonalen inte längre kan arbeta efter aktuella lagar och föreskrifter. 

 

5.2.3 Läkemedelskomplikationer 
Olika typer av läkemedelskomplikationer visade sig även ha ett samband med 

sjuksköterskans stressiga arbetssituation och höga arbetsbelastning. I resultatet framkom det 

att försenad eller utebliven dos läkemedel eller fel vid beredning och administrering av 

läkemedel var vanligt förekommande komplikationer. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL, 2016) skriver på liknande vis att läkemedelsrelaterade skador är en av de vanligast 

förekommande vårdskadorna som sker i vården. Dock visade en studie från Ball et al. (2014) 

att läkemedelsadministrering enligt sjuksköterskorna själva var en av de 

omvårdnadshandlingar som var minst troliga att åsidosättas på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Detta skulle kunna visa på att läkemedelsadministeringen är den 

omvårdnadshandling som sjuksköterskorna anser viktigast och att en utebliven 

läkemedelsadministrering skulle kunna orsaka mer livshotande skador för patienterna. Detta 

skulle kunna stärkas med Antonovskys (1991) begrepp meningsfullhet eftersom 

sjuksköterskorna är villiga att engagera sig i arbetsbelastningen och försöka göra det bästa 

av situationen. I tidspressade situationer kanske sjuksköterskor prioriterar att utföra 

läkemedelshandlingar framför andra omvårdnadshandlingar för att säkerställa den risk som 

kan orsaka mest skada. Trots att läkemedelshandlingar prioriteras kan den fortfarande 

förekommande stressen orsaka fel och misstag i beredning och administrering av läkemedel. 

En anledning skulle kunna vara att de flesta avbrotten i sjuksköterskornas arbete visade sig 

ske under beredning eller administrering av läkemedel eller under perioden mellan de två 

handlingarna (McGillis Hall et al., 2010). Dock är det enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) sjuksköterskans ansvar att hantera läkemedel på ett säkert sätt. 

 

5.2.4 Sjuksköterskornas försämrade kognition 
Stress och hög arbetsbelastning visade sig ha ogynnsam inverkan på sjuksköterskornas 

kognition. Sjuksköterskorna svarade på den stressiga arbetssituationen med försämrat minne, 

uppmärksamhet och förmåga att handla adekvat vilket utgjorde en fara för patienterna 

(Elfering, Grebner & Dudan, 2011). Detta belyste också Seyle (1950), som menar att 

långvarig stress leder till negativa konsekvenser som exempelvis utmattning och 
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kognitionsbortfall. Tidigare forskning visar att sjuksköterskornas egna upplevelser av stress 

medför en känsla av otillräcklighet, frustration, maktlöshet och hopplöshet och det finns en 

rädsla för att göra misstag (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Mycket av ovanstående 

problem kan bero på att sjuksköterskorna själva känner hur de påverkas av stressen. Känslan 

av otillräcklighet behöver inte bara bero på tidsbristen utan den kan dessutom bero på att 

sjuksköterskorna upplever en kognitiv försämring och bristfällig förmåga att utföra sina 

arbeten på ett patientsäkert sätt. Detta kan liknas vid Antonovskys (1991) begrepp 

hanterbarhet eftersom sjuksköterskorna upplever en begränsning i sin yrkesutövning och att 

det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera problemet. Roberts och Grubb (2014) 

påvisade att arbetsrelaterad stress är ett stort hinder för att uppnå säkerhet inom vården vilket 

styrker litteraturöversiktens resultat. 

 
Enligt en undersökning av Park och Kim (2013) orsakade 24,7 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna en patientskada var sjätte månad och 2,5 procent orsakade en patientskada 

varje vecka på grund av kognitiv försämring. Resultatet från denna studie visade att många 

av patienternas vårdskador skulle kunna undvikas med stressreducering i sjukvården genom 

att minska arbetsbelastningen och övertidsarbetet (Happell et al., 2013) och därmed 

kognitiv försämring hos sjuksköterskor (Park & Kim, 2013). 

 
5.3 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt eftersom det är en lämplig design för att svara 

på studiens syfte. Litteraturöversiktens resultat är baserat på både kvalitativa studier, 

kvantitativa studier och studier med blandade metoder. Detta breddar enligt Friberg (2012) 

resultatet. Sjuksköterskans egna upplevelser, erfarenheter och uppfattningar inkluderas 

samtidigt som studien innefattar kvantitativa resultat. 

 
Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Databasen CINAHL 

motsvarar enligt Polit och Beck (2017) omfattande engelska omvårdnads- och 

hälsotidskrifter vilket gör den ytterst relevant för studiens syfte. PubMed innehåller enligt 

Willman et al. (2011) tidskrifter inom både omvårdnad och medicin. De båda databaser 

inkluderade tillräckligt många relevanta artiklar för studiens syfte dock kunde sökningar i 

ytterligare andra databaser förstärkt resultatet. De valda kombinationerna av sökord kan ha 

bidragit till ett bortfall av relevanta artiklar dock anses sökordskombinationerna ha bidragit 
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med tillräckligt många relevanta artiklar för att besvara studiens syfte. För att styrka 

trovärdighet har litteraturöversiktens resultatartiklar kvalitetsgranskats med hjälp av mallarna 

från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengströms (2008). Artiklar 

med låg kvalitet har exkluderats. 

 
Inkluderade artiklar var begränsade till publiceringsår mellan 2008-2018 vilket medförde ny 

och relevant forskning som bidrog till att resultatet kändes aktuellt. Dock kan relevant 

forskning för studiens syfte som var äldre än tio år blivit förlorad. Forskning publicerat på 

andra språk än engelska har begränsat sökningen och relevant material kan dessutom på detta 

vis blivit förlorad. Dock är det enligt Willman et al. (2011) viktigt att artiklarna är publicerade 

på ett språk som kan tydas av samtliga författare av litteraturöversikten. Risken för felaktiga 

tolkningar reducerades delvis genom användning av engelsk-svensk ordbok samt genom 

diskussioner och reflektioner över innehållet av artiklarnas resultat. Under artikelsökningen 

fanns titlar som antydde vara relevanta för studiens syfte men som inte fanns att tillgå i 

fulltext och därmed inte inkluderades i studien vilket kan ha påverkat resultatet. 

 
Artiklarna som inkluderades i litteraturöversiktens resultat har sitt ursprung från flera olika 

länder över hela världen, dock ingen artikel från den afrikanska kontinenten. Detta kan ha 

påverkat validiteten negativt eftersom avsikten var att utföra litteraturöversikten utan 

geografisk begränsning för att få ett världsomfattande resultat som blir lättare att generalisera. 

Att inkludera studier från många olika länder som pekar på samma sak medför enligt 

Forsberg och Wengström (2015) en ökad trovärdighet till resultatet. Att endast en artikel från 

USA inkluderades, samt flera artiklar från Asien och två av samma författare i Belgien 

troligen med resultat baserat på samma grupp sjuksköterskor, kan ha påverkat resultatet 

negativt. Dessutom kan olika länder i stor utsträckning skilja sig vad gäller kultur, 

organisation och sjuksköterskans arbetsförhållanden vilket inte tagits hänsyn till i denna 

studie. Inkluderade länder i studien har även olika ekonomiska- och sociala förutsättningar 

vilka kan skilja sig och medföra en påverkan på resultatet. Att begränsa sig till en världsdel 

kunde således gett ett mer specifikt resultat. 

 
5.4 Etikdiskussion 

Samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt har tagit hänsyn till 

etiska aspekter enligt olika forskningsetiska principer eftersom det ansågs vara betydelsefullt. 
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Dock diskuterades sällan etiska aspekter i de olika studiernas diskussionsdel vilket hade varit 

fördelaktigt. Majoriteten av de inkluderade studiernas resultat baserades på anonym 

datainsamling som visade sjuksköterskors egna uppfattningar om ämnet. Ingen utsatt 

patientgrupp intervjuades till exempel om sjukdomstillstånd vilket kan vara en förklaring på 

varför ingen större etisk diskussion var relevant. 

 
5.5 Klinisk betydelse för samhället 

 
Försäkringskassan (2016) belyser att den arbetsrelaterade stressen ökar konstant och att det 

är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag. Inom hälso- och sjukvården är stressen ett 

påtagligt problem (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Överbeläggningar, övertidsarbete 

och hög arbetsintensitet förekommande allt mer och medför en hög arbetsbelastning och en 

stressig arbetsmiljö för sjuksköterskor (Arbetsmiljöverket, 2017). Stressen leder till sämre 

omvårdnad och påverkar patientsäkerheten (Ball et al., 2014; Berland, Natvig & Gundersen, 

2008). Van Bogaert et al. (2014) och Hinno, Partanen och Vehviläinen-Julkunen (2011) 

menar också att olika vårdskador ofta är ett resultat av hög arbetsbelastning. Baserat på denna 

litteraturöversiktens resultat borde arbetsrelaterad stress som ämne och hur den påverkar 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten lyftas på olika nivåer i samhället för att möjliggöra 

debatt och så småningom förändring. Det påvisade starka sambandet mellan arbetsrelaterad 

stress och patientsäkerhet men även följder som vårdskador och förlängda vårdtider som 

medför extra kostnader för hälso- och sjukvården utgör ett incitament för att samordna 

insatser som minskar arbetsbelastningen för sjuksköterskor på olika vårdinrättningar. 

 
Sjuksköterskans välbefinnande, avsikter att lämna sin arbetsplats och ökad utbrändhet 

speglar sjuksköterskornas ogynnsamma arbetsförhållanden (McGilton, Boscart, Brown & 

Bowers, 2014). Aiken et al. (2013) menar även att vårdkvaliteten försämras när 

sjuksköterskor utsätts för stress. Stress och hög arbetsbelastning påverkar sjuksköterskans 

minne, uppmärksamhet och vårdhandlingar negativt och bidrar till kognitiva misslyckanden 

vilket påverkar patientsäkerheten (Elfering, Grebner & Dudan, 2011). Därmed kan denna 

litteraturöversiktens resultat utgöra en ökad möjlighet för kollegor och organisationens 

ledning att vara lyhörda mot varandra och kunna uppmärksamma påtagliga besvär som 

stressen kan medföra. Ökade sjukskrivningar och viljan att lämna sitt arbete kan vara en 

bidragande faktor till sjuksköterskebristen och antalet sjuksköterskor är inte anpassade för 

patienternas vårdbehov. Litteraturöversiktens resultat bör dock bidra till ett nytt synsätt vad 



23 
 

gäller underbemanning och ökade stressnivåer på olika vårdinrättningar. Studiens resultat 

belyser vikten av förändrade arbetsförhållanden för sjuksköterskor för att öka 

patientsäkerheten, vårdkvaliteten och förbättra arbetsmiljön. 

 
5.6 Slutsats 

Sjuksköterskans stressiga arbetssituation är ett ökande problem i Sverige och i världen. 

Studiens resultat påvisade att sjuksköterskans stressiga arbetssituation och höga 

arbetsbelastning hade en negativ påverkan på sjuksköterskans förmåga att vårda på ett 

respektfullt och patientsäkert sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Patientsäkerheten påverkades 

genom bristande kommunikation, fördröjd eller utebliven omvårdnad, vårdskador som kunde 

undvikits samt läkemedelskomplikationer. Även sjuksköterskans hälsa påverkades negativt 

av den stressiga arbetssituationen med en försämrad kognition som indirekt påverkade 

patientsäkerheten genom reducerad uppmärksamhet på patientens behov och hälsotillstånd. 

Sjuksköterskornas utmattning till följd av stressbringande förhållanden som tidsbrist, 

arbetsbelastning och övertidsarbete har en allmänt negativ inverkan på hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och produktivitet. En minskning av stressfaktorerna skulle därmed öka 

möjligheten till en bättre kvalitet på vården och högre grad av patientsäkerhet. 

 
5.7 Förslag till vidare forskning 

 
Föreliggande litteraturöversikt kan inspirera till olika förbättringsarbeten inom hälso- och 

sjukvården för att öka sjuksköterskornas välbefinnande, minska arbetsrelaterad stress och 

därmed öka patientsäkerheten. Eftersom stress är oundvikligt inom hälso- och sjukvården 

skulle förslag till vidare forskning kunna riktas mot stresshantering samt att sjuksköterskor 

ges utrymme till egna förslag på hur stressen kan reduceras. Ett annat intressant område att 

undersöka skulle kunna vara de ekonomiska förutsättningarna i relation till 

sjuksköterskebristen, den ökade arbetsbelastning samt hur det påverkar patientsäkerheten. 

Teamarbete och personalgruppens sammansättning och relationen till varandra skulle kunna 

studeras i förhållande till arbetsmiljön och påverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet. 
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Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt 

Antal 
utvalda 
artiklar till 
resultat 

CINAHL Nursing 
workload 
AND patient 
outcomes 

2008-2018 
Engelska 

3165 
 

379 

0 
 

14 

0 
 

5 

0 
 

5 

PubMed Workload 2008-2018 16211 0 0 0 
 AND patient  1059 0 0 0 
 safety      
 AND stress  83 8 2 2 

CINAHL Patient 2008-2018 50596 0 0 0 
 safety Engelska     
 AND stress  907 0 0 0 
 AND effects  263 7 2 1 

PubMed Nursing 2008-2018 19547 0 0 0 
 AND  2915 0 0 0 
 workload      
 AND patient  1620 12 7 3 
 safety      

PubMed Job stress 2008-2018 12343 0 0 0 
 AND nurse  1594 0 0 0 
 AND patient  112 6 1 1 
 safety      

CINAHL Nurses work 2008-2018 16335 0 0 0 
 AND related Engelska 556 4 1 0 
 outcomes      
 AND stress  103 4 2 1 

PubMed Occupationa 2008-2018 9535 0 0 0 
 l stress      
 AND patient  147 0 0 0 
 safety      
 AND nurses  50 3 1 1 

PubMed Demands 2008-2018 81263 0 0 0 
 AND  4192 5 1 0 
 nursing      
 AND patient  243 4 1 1 
 safety      

PubMed Impact 2008-2018 560705 0 0 0 
 AND work  8121 0 0 0 
 environment      
 AND nurses  999 0 0 0 
 AND quality  673 0 0 0 
 of care      
 AND patient  118 16 2 1 
 safety      



 

Bilaga 2 - Artikelmatris 
 
 

Titel 
Författare 
Land 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Nurses’ reports of 
working conditions and 
hospital quality of care 
in 12 countries in 
Europe. 

 
Författare: Aiken, L. 
H., Sloane, D. M., 
Bruyneel, L., Van den 
Heede, K., & Sermeus, 
W. 

 
Land: Europa 2012. 

Syftet är att undersöka 
hur sjuksköterskor 
bedömer arbetsmiljön 
och vårdkvalitén på 
deras arbetsplats, att 
identifiera strategier för 
att behålla 
sjuksköterskor i 
praktiken och undvika 
omvårdnadsfel samt att 
undersöka hur 
ekonomin påverkar 
vårdkvalitén. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 33 659 
sjuksköterskor från 
medicinska eller 
kirurgiska 
avdelningar på 12 
olika sjukhus i 
europeiska länder. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att det 
finns en stor variation 
mellan länderna som 
deltog. Det framkom 
vilka 
omvårdnadsåtgärder 
som sjuksköterskorna 
rapporterade som ej 
utförda på grund av 
tidsbrist. 

Kvalitetsgrad: 69% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Perceived adverse 
patient outcomes 
correlated to nurses’ 
workload in medical and 
surgical wards of 
selected hospitals in 
Kuwait. 

 
Författare: Al-Kandari, 
F., & Thomas, D. 

Syftet är att identifiera 
patientpåverkan 
relaterat till 
sjuksköterskornas 
arbetsbelastning samt 
deras uppfattning om 
variabler som bidrar till 
arbetsbelastning och 
negativa patientutfall. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 780 
sjuksköterskor från 
medicinska och 
kirurgiska 
avdelningar på fem 
olika sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att den 
skadliga inverkan som 
sjuksköterskor 
rapporterade var 
klagomål från patienter 
och närstående, 
patienter fick en 
försenad eller missad 
dos medicin samt 
trycksår. 

Land: Kuwait 2008. 
   

Kvalitetsgrad: 93% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: ‘Care left undone’ 
during nursing shifts: 
associations with 
workload and perceived 
quality of care. 

 
Författare: Ball, J., 
Murrells, T., Rafferty, 
A-M., Morrow, E., & 
Griffiths, P. 

 
Land: England 2012. 

Syftet är att undersöka 
förekomsten av vård 
som lämnats ogjord av 
sjuksköterskor och 
bedöma hur missad 
omvårdnad är 
förknippat med 
personalantal och 
kvaliteten på vården 
samt patientens 
säkerhet. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 2917 
sjuksköterskor från 
401 medicinska 
och kirurgiska 
avdelningar på 46 
olika sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att 
vårdaktiviteter har 
lämnats ogjorda på 
grund av tidsbrist. 
Aktiviteterna innefattar 
att prata med och 
utbilda patienter samt 
vårdplanera. Antalet 
patienter per 
sjuksköterska 
förknippas med 
förekomsten av missad 
omvårdnad. 

Kvalitetsgrad: 90% 
Hög kvalitet. 

   



 

Titel: Patient safety and 
job-related stress: A 
focus group study. 

 
Författare: Berland, A., 
Natvig, G. K., & 
Gundersen, D. 

 
Land: Norge 2007. 

 
Kvalitetsgrad: 88% 
Hög kvalitet. 

Syftet är att undersöka 
effekterna av 
arbetsrelaterad stress 
med avseende på 
patientsäkerhet. 

Kvalitativ metod. 
 
Deltagare: 12 
sjuksköterskor 
indelade i två 
grupper med sex i 
varje grupp från 
två sjukhus och tre 
olika avdelningar. 

 
Design: Intervjuer. 

Resultatet visar att en 
krävande arbetsmiljö 
med mindre kontroll 
och socialt samspel 
leder till ökad stress 
som ofta kan påverka 
patientens säkerhet. 

Titel: Nursing staffing, 
nursing workload, the 
work environment and 
patient outcome. 

 
Författare: Duffield, C., 
Diers, D., O'Brien- 
Pallas, L., Aisbett, C., 
Roche, M., King, M., & 
Aisbett, K. 

Syftet är att identifiera 
sambandet mellan 
patientpåverkan, 
erfarenhet bland 
sjuksköterskor, 
arbetsbelastning och 
arbetsmiljö. 

Kvalitativ metod. 
 
Deltagare: 80 
stycken 
vårdenheter på 19 
olika sjukhus. 

 
Design: 
Tvärsnittsstudie. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskepersonal, 
ökad arbetsbelastning 
och instabila 
omvårdnadsmiljöer är 
kopplade till negativ 
patientpåverkan. 

Land: Australien 2009. 
   

Kvalitetsgrad: 96% 
Hög kvalitet. 

   

Titel: Job Characteristics 
in Nursing and Cognitive 
Failure at Work. 

 
Författare: Elfering, A., 
Grebner, S., & Dudan, 
A. 

Syftet är att undersöka 
omvårdnadsarbetet och 
vilka av dess karaktärer 
som sannolikt kommer 
störa kognitiv funktion. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 96 
sjuksköterskor från 
11 olika sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att 
stressorer var 
signifikant relaterade 
till 
uppmärksamhetskontrol 
l och handlingsinsats. 

Land: Schweiz 2011. 
   

Kvalitetsgrad: 66% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Going blank: 
factors contributing to 
interruptions to nurses’ 
work and related 
outcomes. 

 
Författare: Hall, L. M., 
Ferguson-Pare, M., 
Peter, E., White, D., 
Besner, J., Chisholm, A., 
Ferris, E., Fryers, M., 
Macleod, M., Mildon, 
B., Pedersen, C., & 
Hemingway, A. 

Syftet är att undersöka 
avbrott i 
sjuksköterskearbetet, 
systemfel relaterat till 
avbrotten och de 
samhörande resultaten. 

Kvalitativ metod. 
 
Deltagare: 360 
sjuksköterskor från 
36 olika 
medicinska och 
kirurgiska 
avdelningar på nio 
olika sjukhus. 

 
Design: 
Observation. 

Resultatet visar att totalt 
13 025 avbrott 
observerades på 
medicinska och 
kirurgiska avdelningar. 
Källan till avbrott var 
oftast annan 
sjukvårdspersonal. 



 

Land: Kanada 2010. 
 

Kvalitetsgrad: 72% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Nursing activities, 
nurse staffing and 
adverse patient outcomes 
as perceived by hospital 
nurses. 

 
Författare: 
Hinno, S., Partanen, P. & 
Vehviläinen-Julkunen, 
K. 

Syftet är att undersöka 
hur sjuksköterskor på 
sjukhus i Finland och 
Nederländerna uppfattar 
förhållandet mellan 
omvårdnad, 
sjuksköterskebemanning 
och negativa resultat 
vad gäller vårdkvalité 
och patientsäkerhet. 
Samt att jämföra dessa. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 535 
sjuksköterskor 
anställda på 
sjukhus i Finland 
och 334 från 
Nederländerna. 

 
Design: Enkäter 

Betydande föreningar 
hittades mellan 
sjuksköterskebemannin 
gen, arbetsbelastningen 
och negativa resultat 
vad gäller vårdkvalitén 
och patientsäkerheten. 

Land: Finland och 
Nederländerna 2011, 

   

Kvalitetsgrad: 83% 
Hög kvalitet. 

   

Titel: Nurses extended 
work hours: Patient, 
nurse and organizational 
outcomes. 

 
Författare: 
Kunaviktikul, W., 
Wichaikhum, O., 
Nantsupawat, A., 
Nantsupawat, R., 
Chontawan, R., 
Klunklin, A., 
Roongruangsri, S., 
Supamanee, T., 
Chitpakdee, B., & 
Akkadechanunt, T. 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskornas 
utökade arbetstid (mer 
än 40 timmar per vecka) 
och dess relation till 
patient-, sjuksköterska- 
och 
organisationspåverkan. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 1524 
sjuksköterskor från 
90 olika sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att den 
genomsnittliga 
förlängda arbetstiden 
var 18,82 h per vecka. 
Det hade ett samband 
med patientpåverkan 
samt utmattning för 
sjuksköterskorna. 

Land: Thailand 2015. 
   

Kvalitetsgrad: 93% 
Hög kvalitet. 

   

Titel: Exploring the 
Association Between 
Nurse Workload and 
Nurse-Sensitive Patient 
Safety Outcome 
Indicators. 

 
Författare: Liu, L-F., 
Lee, S., Chia, P-F., Chi, 
S-C., & Yin, Y-C. 

Syftet är att identifiera 
arbetsbelastningen hos 
sjuksköterskor på 
medicinska avdelningar 
och beskriva 
förhållandet mellan 
sjuksköterskans 
arbetsbelastning och 
sjuksköterskekänsliga 
utfallsindikatorer för 
patientens säkerhet. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 1373 
sjuksköterskor i 21 
olika städer. 

 
Design: Loggbok. 

Resultatet visar att 
övertidsarbete var 
associerad med 
patientfall, trycksår, 
medicineringsfel, 
oplanerad extubation, 
sjukhusförvärvad 
lunginflammation och 
urinvägsinfektion. 

Land: Taiwan 2012.    



 

 
Kvalitetsgrad: 69% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Nursing workload 
and patient safety - a 
mixed method study 
with an ecological 
restorative approach. 

 
Författare: Müller de 
Magalhães, A. M., 
Dall’Agnol, C. M., & 
Marck, P. B. 

Syftet är att analysera 
den potentiella 
kopplingen mellan 
sjukvårdsarbete och 
patientsäkerhet på 
medicinska och 
kirurgiska avdelningar. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 

 
Deltagare: 1 071 
stycken patienter 
och 449 
sjuksköterskor på 
11 olika 
vårdenheter. 

Resultatet visar att det 
finns ett samband 
mellan arbetsbelastning 
och patientens säkerhet. 
Vårdpersonal med färre 
patienter presterade 
mer. 

 
Land: Brasilien 2013. 

 
Kvalitetsgrad: 74% 
Medelhög kvalitet. 

 Design: 
Retrospektiv 
tvärsnittsstudie, 
fokusgrupp- 
debatter, 
observation, 
fältnoteringar och 
bilder. 

 

Titel: Impacts of Job 
Stress and Cognitive 
Failure on Patient Safety 
Incidents among 
Hospital Nurses 

 
Författare: Park, Y-M., 
& Kim, S. Y. 

Syftet är att identifiera 
effekterna av 
arbetsrelaterad stress 
och kognitiv svikt på 
patientsäkerhets- 
incidenter bland 
sjuksköterskor i Korea. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 279 
stycken 
sjuksköterskor på 
fem allmänna 
sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att 
27,9% av deltagarna 
upplevde 
patientsäkerhetsincident 
er under de senaste sex 
månaderna. Påverkande 
faktorer är skiftarbete, 
kognitiv svikt och 
instabilitet. 

Land: Korea 2013.    

Kvalitetsgrad: 79% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Influence of 
workplace demands on 
nurses’ perception of 
patient safety. 

 
Författare: Ramanujam, 
R., Abrahamson., K., & 
Anderson, J. G. 

Syftet är att undersöka 
förhållandet mellan 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
arbetskrav och 
patientsäkerhet. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 430 
stycken 
sjuksköterskor på 
två olika sjukhus. 

 
Design: Enkäter. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor redogör 
att det finns en koppling 
mellan deras 
arbetsförhållanden och 
förmågan att leverera 
säker vård. 

Land: USA 2008. 
   

Kvalitetsgrad: 79% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Interruptions in 
clinical nursing practice. 

 
Författare: Sørensen, E. 
E., & Brahe, L. 

 
Land: Danmark 2013. 

Syftet är att rapportera 
om avbrott i 
sjukvårdspersonalens 
arbete och diskutera 
konsekvenserna för 
omvårdnadsarbetet. 

Kvalitativ metod. 
 
Deltagare: 
Observation av 
fem 
sjuksköterskors 
arbete över tre 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor avbröts 
ofta av kollegor i 
läkemedelsrummet. Det 
finns ett dilemma 
mellan fokus på 



 

 
Kvalitetsgrad: 88% 
Hög kvalitet. 

 veckor samt 
intervju av två 
stycken 
sjuksköterskor. 

 
Design: 
Observationer och 
intervjuer. 

uppgiften och 
tillgängligheten. 

Titel: Predictors of 
Burnout, work 
engagement and nurse 
reported job outcomes 
and quality of care: a 
mixed method study. 

 
Författare: Van 
Bogaert, P., Peremans, 
L., Van Heusden, D., 
Verspuy, M., 
Kureckova, V., Van de 
Cruys, Z., & Franck, E 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
arbetsmiljö, utbrändhet 
och åtagande samt 
sjuksköterskans 
uppfattning av 
vårdkvalité. Samt 
undersöka upplevelsen 
av arbetsbelastningen 
och analysera och 
jämföra resultaten. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 

 
Deltagare: 1108 
sjuksköterskor från 
96 olika 
avdelningar på 8 
stycken sjukhus. 

 
Design: Intervjuer 
och enkäter. 

Resultatet visar att 
arbetsbelastningen 
påverkas av flera 
faktorer, som i sin tur 
påverkar vårdkvalitén 
och patientsäkerheten. 

Land: Belgien 2017. 
   

Kvalitetsgrad: 78% 
Medelhög kvalitet. 

   

Titel: Nursing unit 
teams matter: Impact of 
unit-level nurse practice 
environment, nurse work 
characteristics, and 
burnout on nurse 
reported job outcomes, 
and quality of care, and 
patient adverse events - 
A cross-sectional survey. 

 
Författare: Van 
Bogaert, P., 
Timmermans, O., 
MaceWeeks, S., Van 
Heusden, D., Wouters, 
K., & Franck, E 

Syftet är att undersöka 
hur faktorer som 
arbetsmiljö, 
arbetsegenskaper och 
utbrändhet påverkar 
arbetsresultat, 
vårdkvalité och 
patientsäkerhet. 

Kvantitativ metod. 
 
Deltagare: 1108 
sjuksköterskor från 
96 vårdenheter 
deltog. 

 
Design: Enkäter 

Resultatet visar att 
arbetsmiljön, 
arbetsegenskaper och 
utbrändhet har ett 
samband med 
arbetsprestation, 
vårdkvalité och 
patientsäkerhet. 
Arbetsledning, socialt 
kapital, emotionell 
utmattning och 
personlighets- 
förändring var variabler 
som inte tycktes 
påverka dessa faktorer. 

Land: Belgien 2013. 
   

Kvalitetsgrad: 86% 
Hög kvalitet. 

   



 

Bilaga 3 - Granskningsmall för kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa  ...... av 25 p 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 



 

Bilaga 4 - Granskningsmall för kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna studieresultatets slutsatser?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa  ...... av 29 p 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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