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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete inriktas idag på att bidra med god och säker vård till alla 

patienter. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret och ska skydda patienterna från 

onödigt lidande. Att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i samråd med patienten bidrar till 

god och säker vård. Utöver detta omfattar omvårdnadsansvaret att leda arbetsgruppen och ”vara 

spindeln i nätet” som uppmärksammar och förmedlar viktig information vidare till andra 

yrkesprofessioner samt anhöriga.    

Syfte: Att belysa orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom slutenvården och hur 

det i sin tur påverkar patientsäkerheten. 

Metod: En litteraturöversikt som grundas på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna bygger på studier 

vars  design varierade mellan kvantitativ, kvalitativ samt mixed-method. De databaser som 

användes var Pubmed och Cinahl. Alla artiklar granskades med hjälp av kvalitetsmallar. Studierna 

analyserades med hjälp av Fribergs (2017) tre steg.  

Resultat: Resultatet belyser fyra stressfaktorer som var orsaker till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskan. Stressfaktorerna var; bristande teamarbete mellan professionerna, bristande 

bemanning, övertid och skiftarbete samt tidsbrist. Dessa stressfaktorer som ledde till 

arbetsrelaterad stress, visade sig i sin tur ha ett betydande samband med bristande patientsäkerhet 

genom att det uppstår vårdrelaterade infektioner, fallolyckor, felaktig journalföring, felaktig 

läkemedelshantering, oplanerad avlägsnande av endotrakealrör och bristande kontroll av 

medicinsk utrustning.   

Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården upplever en rad olika 

stressfaktorer som leder till arbetsrelaterad stress. Denna typ av stress har i sin tur visat ett starkt 

samband med försämrad patientsäkerhet då risken för vårdskador ökar. Genom att använda sig av 

resultat som framkommit i litteraturöversikten kan ett förbättringsarbete ske genom att kartlägga 

grundorsakerna till arbetsrelaterad stress och därmed förhindra kommande brister i 

patientsäkerheten.  

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, litteraturöversikt, patientsäkerhet, sjuksköterska, slutenvård  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

Background: Today, the nurse's work focusing on contribute to a good and safe care for every 

patient. The highest responsibility for every nurse is to protect the patients from unnecessary 

suffering. By working person-centered and in consultation with the patient as well as evidence-

based, this should contribute to a good and safe care. Beyond this, there is a responsibility for the 

nurse´s that includes leading the working group, be the spider in the web who draws attention to 

and mediates important information to the other professions and the family of the patients.  

Aim: To illuminate reasons to work-related stress among nurses in hospital ward and how it’s 

impact on the patient safety. 

Method: A literature review based on 15 scientific studies. The studies design varied between 

quantitative, qualitative and mixed method design. The databases that was used were Pubmed and 

Cinahl. All studies quality was reviewed by review templates. The studies were also analyzed 

according to Fribergs (2017) three steps.  

Result: The result has shown four stressors that have been identified as the reasons of work related 

stress in nurses. The four stressors were; lack of teamwork between professions, staff shortage, 

working overtime and shift and lack of time. These stressors that contributed to work-related stress, 

in turn, did show a significant relationship with lack in the patient safety care that were adverse 

events, fall accidents, incorrect documentation, incorrect drug management, unplanned removal of 

endotracheal tubes and lack of control of medical equipment.  

Conclusion: In the literature review it was found that nurses are experiencing a couple of stressors 

within the hospitals environment that lead to work-related stress. The work-related stress, in turn, 

is strongly linked to impaired patient safety as the risk of adverse events and other patient safety 

incidents increase. By using results that have emerged from the literature review, improvement 

work can be done by mapping the basic problems and thus preventing future lack in the patient 

safety.  

 

Keywords: A literature review, inpatient, nurse, patient safety, work-related stress 
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1. Inledning  

Som student under verksamhetsförlagd utbildning har möjlighet givits till att observera samt 

aktivt deltaga i sjuksköterskans arbete gällande medicinska och icke medicinska behandlingar.  

Egna observationer och upplevelser från dessa utbildningsperioder har bidragit till en 

uppfattning om att sjuksköterskans arbetssituation idag är högt pressad. Denna uppfattning i 

kombination med flera samhällsdebatter som cirkulerat i media under de senaste åren gällande 

sjuksköterskans stressfulla arbete ledde till ett intresse att studera området vidare.  

 

2. Bakgrund 

I kommande bakgrund beskrivs de grundläggande områden som berör denna litteraturöversikt. 

Dessa områden innefattar sjuksköterskans omvårdnadsansvar, patientsäkerhet, vårdskador, 

stress, arbetsrelaterad stress och tidigare forskning samt kognitiv påverkan till följd av stress. 

Vidare beskrivs Betty Neumans omvårdnadsteori som kommer användas som stöd genom hela 

litteraturöversikten. 

 

2.1 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) innebär sjuksköterskans övergripande 

omvårdnadsansvar att genom kompetens, vetenskapligt kunskapsområde samt sunt 

förhållningssätt gällande omvårdnad, kunna utföra ett patientnära arbete för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa hos patienter inom hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). I sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad beskrivs det att en viktig del av 

omvårdnaden handlar om att mötet och relationen mellan patienten och sjuksköterskan ska 

bestå av respekt och individanpassning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att bedriva 

en god omvårdnad beskriver svensk sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskan bör besitta 

sex kärnkompetenser som har en betydande vägledning kring det omvårdnadsansvar 

sjuksköterskan har. De sex kärnkompetenserna omfattar personcentrerad vård, samverkan i 

team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, pedagogik och 

ledarskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

2.2 Patientsäkerhet 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är säker vård i vilken förmågan att arbeta utifrån 

ett patientsäkert förhållningssätt är en viktig del för att förhindra vårdskador (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Patientsäkerhet definieras enligt Socialstyrelsen (2017) som att 
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skydda patienterna från vårdskador. Vidare beskrivs olika typer av vårdskador som kan bestå 

av förekomst av trycksår, fallskador, läkemedelsrelaterade skador, vårdrelaterade infektioner, 

diagnostiska fel, suicid, skador till följd av kirurgisk behandling samt undernäring. Enligt 

Socialstyrelsen (2019) drabbas omkring 100 000 personer i Sverige av vårdskada varje år 

(socialstyrelsen, 2019). För att patientsäkerhet i omvårdnadsarbetet ska kunna uppnås bör 

vården vara kvalitetssäkrad, främja självbestämmande och integritet samt vara lättillgänglig 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem (2011) har vårdgivare inom Hälso- och sjukvården idag även en skyldighet att 

upprätthålla ett fungerande ledningssystem som ger goda förutsättningar till kvalitetssäker 

omvårdnad samt ständigt se till att arbetsplatsen förbättras. Det ska även vara tillgängligt för 

medarbetare att kunna söka efter regler och riktlinjer vid egen osäkerhet för att kunna utföra 

bästa möjliga vård och omvårdnad. Varje enhets rutiner ska även finnas att tillgå i ett 

ledningssystem (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, 2011). 

 

2.3 Vårdskador 

Enligt Öhrn (2014) innebär vårdskada att en patient under sin vårdtid har drabbats av en negativ 

händelse till följd av brister inom vården. Dessa händelser ska förhindras genom att arbeta 

utifrån en patientsäker vård samt att organisationen ständigt förbättrar och minskar sina 

eventuella brister. Vidare beskriver Öhrn (2014) att vårdskador kan innebära att en patient 

drabbas av en vårdrelaterad infektion till följd av brister i de basala hygienrutiner som 

sjuksköterskor ska arbeta utefter (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och 

omsorg, 2015). Andra vårdskador som kan uppstå är fallolyckor, felmedicinering, 

feldiagnostisering samt bristande omvårdnad som bidragit till exempelvis trycksår (Öhrn, 

2014). I en kohortstudie av Rogue, Tonini och Prates Melo (2016) har vårdskador inom 

intensivsjukvård undersökts. I studien ingick 355 patienter varav 32,4 procent av dessa under 

sin vårdtid drabbades av olika vårdskador. Några av de skador som förekom var infektioner vid 

katetersättning, lunginflammation, problem med hypoglykemi efter insulingivning samt 

trycksår (Rogue, Tonini och Prates Melo, 2016). Dessutom blir sjukhusvistelsen för en patient 

som drabbats av skador i samband med sjukvårdskontakten i genomsnitt åtta till nio dagar 

längre än om patienten inte hade blivit drabbad (Ahmed et al, 2013).  
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2.4 Stress 

Sand, V. Sjaastad och Haug (2004) beskriver stress som kroppens svar på olika faktorer som 

på olika sätt riskerar att skada eller bidra till ohälsosam förändring i kroppens inre miljö. Det 

som kan bidra till stress är situationer såsom långvarig ansträngning eller fysisk smärta samt 

psykisk ohälsa. När kroppen är akut stressad så innebär det att kortisolutsöndringen ökar via 

stimuli från det centrala nervsystemet samtidigt som adrenalin och noradrenalin även ökar i 

utsöndring (Sand, Sjaastad och Haug, 2004; Ringsberg, 2014). Stress under rimliga nivåer är 

en positiv process som ger kroppen signaler om att eventuella hot närmar sig och att flykt måste 

tilltas. När stress i höga nivåer får fortsätta och bli en del av individens livsstil utan återhämtning 

kan kroppen reagera negativt och därmed uppvisa både fysiologiska men även psykologiska 

symtom i olika former. De olika symtom som kan uppvisas vid ohälsosam stress är ökat 

blodtryck, förhöjd puls, trötthet, sämre minnesfunktioner, muskelspänning, ökad glukos- och 

fettsyrekoncentration. Vidare kan även de reproduktiva funktionerna förändras hos kvinnor 

(Ringsberg, 2014).  

 

2.5 Arbetsrelaterad stress och tidigare forskning 

Arbetsrelaterad stress definieras som att arbetets krav överstiger vad en person känner att denne 

klarar av och som följd kan det uppstå psykiska, fysiska, kognitiva och beteendemässiga 

reaktioner (European commission, 2000; Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002). Enligt 

arbetsmiljöverket (2013) är den mest utsatta gruppen för att drabbas av arbetsrelaterad stress 

hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt arbetsmiljöverket (2017) statistik för år 2015 upplevde 70 

procent av alla Sveriges verksamma sjuksköterskor sitt arbete som psykiskt påfrestande. 

 

I Alharbi och Alshehry (2019), Muhawish, Salem och Ghazi Baker (2019), Gu, Tan och  Zhao 

(2019) Dobnik, Maletic och Skela-Savic (2018) och Wazqar (2018) framkom att stressnivån 

hos majoriteten av sjuksköterskor inom slutenvården är måttlig till hög. Alharbi och Alshehry 

(2019) har undersökt stressnivån hos 154 sjuksköterskor. Resultatet som framkom var att 134 

av deltagande sjuksköterskor upplevde en måttlig stressnivå på arbetsplatsen. Det var endast en 

sjuksköterska som upplevde stressnivån som låg. Den arbetsrelaterade stressen bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde negativa känslor om sig själva i sin arbetsroll. Det framkom även 

skillnader i stressnivån mellan de sjuksköterskor som arbetade inom kirurgi och de som 

arbetade inom hjärt- och kärlsjukdom. Stressnivån visades vara lägre hos sjuksköterskorna 

inom kirurgin (Alharbi & Alshehry, 2019). Dorrian et al. (2011) undersökte sömn, stress och 
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kompensationsbeteende hos 41 sjuksköterskor. Det framkom att stressen upplevdes som måttlig 

till hög under 20-40 procent av arbetsdagarna vilket även bidrog till ett högre sömnbehov på 

lediga dagar till följd av kognitiv och fysisk utmattning. Arbetstillfredsställelsen visades även 

bli lägre hos var fjärde sjuksköterska i studien till följd av en ständig stress på arbetet, sämre 

sömn samt högre nivå av utmattning. Det kompensationsbeteende som visades i resultatet var 

att sjuksköterskorna använde sig av sömnmediciner eller alkohol för att få till en bättre sömn 

(Dorrian et al., 2011). I Gu, Tan och Zhao (2019) framkom att 68 procent av 2889 

sjuksköterskor upplevde en hög nivå av arbetsrelaterad stress. I Salilih och Abajobir (2014) 

framkom att 38 procent av 320 sjuksköterskor upplevde en arbetsrelaterad stress. Mer än hälften 

av alla sjuksköterskor som deltog i studien, 52 procent svarade att de var missnöjda med sitt 

arbete. I Dobnik, Maletic och Skela-Savic (2018) framkom att 57 procent av 983 sjuksköterskor 

upplevde arbetsrelaterad stress. I Khamisa, Oldenburg, Peltzer och Ilic (2015) och Tajvar et al. 

(2015) framkom att arbetsrelaterad stress var starkt förknippad med nedsatt psykologiskt- och 

fysiologiskt välbefinnande hos sjuksköterskor. I Khamisa, Oldenburg, Peltzer och Ilic (2015) 

uppvisade sju procent av sjuksköterskorna ha fysiska symtom, elva procent hade social 

dysfunktion och fem procent av 895 sjuksköterskor hade allvarliga depressiva symtom till följd 

av arbetsrelaterad stress. I Tajvar et al. (2015) påvisades också att psykisk ohälsa, ångest, 

depression och social isolering var vanligt förekommande bland de sjuksköterskor som 

upplevde arbetsrelaterad stress. 

 

2.6 Kognitiv påverkan till följd av stress 

När en individ utsätts för stress kan förutom psykiska- och fysiska reaktioner, även kognitiva 

reaktioner uppstå (European commission, 2000; Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002). 

Kognition kan beskrivas som hjärnans olika funktioner som omfattar känslor, minne, att fatta 

olika beslut, att kunna vara uppmärksam på saker som sker både i kroppen fysiologiskt samt 

även på sådant som sker i omgivningen (Institutionen för psykologi, 2018).  I Machado et al. 

(2018) genomfördes en undersökning med 18 sjuksköterskor inom en intensivvårdsavdelning. 

Undersökningen gick ut på att utvärdera sjuksköterskors uppmärksamhetsförmåga före, under 

och efter ett 24 timmars arbetsskift. Resultatet av undersökningen visade på att deltagande 

sjuksköterskorna fick en kognitiv och fysiologisk påverkan  i form av sämre  impulsivitet, lägre 

arbetstempo samt sämre uppmärksamhetsförmåga till följd av långvariga stressfyllda arbetspass 

(Machado et al., 2018).  
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2.7 Teoretisk referensram – Betty Neumans omvårdnadsteori 

Betty Neumans omvårdnadsteori grundar sig på en holistisk systemmodell (Neuman, 2011). 

Systemmodellen berör och tar upp visioner om människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Det 

holistiska synsättet i Neumans systemmodell innebär att på lednings- eller individnivå 

uppmärksamma helheten i ett system, samt hur systemets olika delar integrerar och påverkas 

av varandra. Systemmodellen beskriver sex olika delar vilka är klienten, variabler, miljön, 

stressfaktorer, välbefinnande samt omvårdnadsintervention. I litteraturöversikten kommer 

fokus läggas på tre av de sex delsystemen; klienten, stressfaktorer och 

omvårdnadsinterventioner. En klient kan beskrivas som individen och här ligger fokus i 

systemmodellen på stressfaktorer i miljön samt hur individen skyddar sig, reagerar, agerar och 

anpassar sig efter att ha blivit utsatt för dessa stressfaktorer. Individen beskrivs som ett system 

som består av en inre bas med individens jag, kroppsfunktioner och energiresurser. Runt denna 

bas finns tre försvarslinjer som skyddar individen mot stressfaktorer och upprätthåller stabilitet 

(Neuman, 2011).  

 

Neuman (2011) beskriver den yttersta försvarslinjen som den flexibla linjen. Den är flexibel i 

och med att den kan utvidgas eller dras samman beroende på faktorer som exempelvis sömn, 

matvanor och allmänna fysiska hälsotillstånd. Om en individ drabbas av en stor mängd 

stressfaktorer i kombination med dålig sömn och bristfälligt näringsintag riskeras denna 

försvarslinje att brista. När försvarslinjen brister kommer stressfaktorer i kontakt med nästa 

försvarslinje som benämns som den normala försvarslinjen. Neuman uppger vidare att detta i 

sin tur leder till att påfrestning på individen uppstår vilket kan gestalta sig i psykiska och fysiska 

symtom. Om individen i detta skede blir utsatt för fortsatta kontinuerliga stressfaktorer riskerar 

även denna linje att brista vilket bidrar till att individens hälsotillstånd hotas ytterligare vilket 

kan jämföras med att individen drabbats av utbrändhet. Innanför denna försvarslinje finns 

motståndslinjerna. Om stressfaktorer tar sig igenom dessa linjer fram till individens bas riskerar 

hela individen som system att ”krascha” vilken i praktiken kan jämföras med att individen 

drabbas av en allvarlig sjukdom eller i värsta fall död. Under tiden som stressfaktorer tar sig 

igenom dessa försvarslinjer uppstår symtom, reaktion, agerande och anpassning hos individen 

(Neuman, 2011).  
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När sjuksköterskan drabbas av stressfaktorer beskriver Neuman (2011) tre 

omvårdnadsinterventioner, omvårdnadsingripanden, som ska förebygga att sjuksköterskan 

drabbas. Interventionerna benämns primär-, sekundär och tertiär intervention och beskrivs 

enligt följande;  

 

● Primär intervention- Förebyggande arbete för att bibehålla den yttre flexibla 

försvarslinjen i sitt stabila skick samtidigt som det fokuseras på att förebygga och stärka 

denna linje. Exempelvis att tillgodose en gynnsam arbetsmiljö inom slutenvården.  

 

● Sekundär intervention- Minska reaktionen om en stressfaktor penetrerat den flexibla 

linjen samt arbeta med att stärka individens inre linjer för att återfå stabilitet.  

 

● Tertiär intervention- Att hjälpa individen att återhämta sig och återgå till stabilitet. 

Exempelvis genom att en person som drabbats av arbetsrelaterad stress får hjälp med en 

individuell återhämtningsplan.  

 

För att sammanfatta hur Neumans omvårdnadsteori och systemmodell är relevant för denna 

litteraturöversikt, kan Neuman systemmodell användas till att förklara hur sjuksköterskan kan 

påverkas, reagera, agera och anpassa sig till följd av stressfaktorer som skulle kunna uppstå i 

den miljö sjuksköterskan befinner sig. Således kan detta i sin tur ge en indikation och förklaring 

till varför sjuksköterskan drabbas av arbetsrelaterad stress och genom att finna orsaker till 

arbetsrelaterad stress kan åtgärder vidtas genom primär-, sekundär eller tertiär intervention 

(Neuman, 2011).  

 

2.8 Problemformulering 

Idag inträffar det cirka 100 000 vårdskador inom Sveriges hälso- och sjukvård varje år. Detta 

innebär att cirka 100 000 patienter utsätts för onödigt lidande i olika former samt utöver detta 

finns det även ett onödigt lidande för många närstående och anhöriga. Trygg och säker 

omvårdnad av patienter är sjuksköterskans främsta ansvar. För att bedriva trygg och säker 

omvårdnad är det därav viktigt att undvika arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom 

slutenvården. Tidigare forskning har påvisat att arbetsrelaterad stress upplevs av majoriteten av 

de sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården. För att öka förutsättningarna för patientsäker 
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omvårdnad finns det ett behov av att fördjupa kunskapen kring orsaker till arbetsrelaterad stress 

för att på så vis förhindra dessa och i sin tur bidra med en trygg och säker vård. 

 

Till vår vetskap finns begränsat med sammanställningar kring orsaker till arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskor och hur det påverkar patientsäkerheten. Därmed önskas det att genom denna 

litteraturöversikt kunna sammanställa forskning inom detta område för att få en ökad förståelse 

kring orsaker till sjuksköterskans arbetsrelaterade stress inom slutenvården och hur det påverkar 

patientsäkerheten. 

 

2.9 Syfte 

Syftet är att belysa orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom slutenvården och 

hur det påverkar patientsäkerheten. 

 

3 Metod 

I kommande metodavsnitt beskrivs arbetets design, urval av litteratur, inklusions- och 

exklusionskriterier, tillvägagångssätt, analys och granskning av vetenskapliga artiklar och 

slutligen etiska överväganden. 

 

3.1 Design 

Arbetets design är en litteraturöversikt. Rosén (2017) och Friberg (2012) beskriver vikten av 

att göra en litteraturöversikt för att få en överblick av forskningsläget vilket görs genom 

inhämtning av redan befintlig forskning kring ett valt problemområde. Därefter sammanställs 

valda artiklar för att bilda ett nytt resultat utifrån litterturöversiktens syfte. Rosén (2017) 

beskriver att kunskap som därmed inhämtas under arbetet med en litteraturöversikt kan komma 

att användas i framtiden för att utföra evidensbaserad vård samt tillämpa förbättringsstrategier 

i kommande yrkesutövning (Rosén, 2017).  

 

3.2 Urval av litteratur 

Den viktigaste grunden för att göra ett urval av litteratur var att finna relevanta artiklar som 

kunde svara på syftet i litteraturöversikten samt att urvalet skulle göras på ett systematiskt sätt 

(Rosén, 2017). För att finna artiklar till litteraturöversikten användes databasen Pubmed som är 

den största databasen inom medicin och innehåller över 30 miljoner referenser från 

biomedicinsk litteratur, tidskrifter och onlineböcker (National center for biomedical 
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information, u.å.). För att göra en strategisk sökning i databasen Pubmed tillämpades en boolesk 

sökteknik. Enligt Friberg (2015) innebär en boolesk sökteknik att man använder flera sökord i 

kombination med booleska termer mellan orden. Booleska termer är “AND”, “OR” och “NOT”. 

Syftet med att använda booleska termer var att få sökträffar där artiklarna innehöll alla orden 

som ingick i sök-kombinationen (Friberg, 2015). Författarna till litteraturöversiken använde sig 

av orden “AND” och “OR” för att kombinera olika sökord. Sökorden som använts var: work 

stress, work related stress, job stress, occupational stress, nurs*, workload, work environment, 

patient outcome, adverse events och patient safety. I bilaga 9.1 redovisas alla sökningar och 

sökordskombinationer detaljerat.  

 

Inklusionskriterier var artiklar av kvantitativ, kvalitativ och mixad metod. Vidare ingick i 

inklusionskriterierna att artiklarna skulle inkludera sjuksköterskor och patienter inom 

slutenvården, vara publicerade under åren 2006-2019 och vara skrivna på engelska. Artiklar 

inkluderades från hela världen för att få en bild av arbetsrelaterad stress i hela världen. De 

områden som författarna valde att utesluta var kommunal vård- och omsorg samt primärvård 

med avsikt att undersöka en och samma vårdorganisation.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Samarbetet vid författandet av litterturöversikten bestod i kommunikation och samarbete 

genom träffar på avsatta tider och platser samt via delat Google dokument. Detta för att kunna 

hjälpas åt i arbetet gällande formulering samt användbar information. Nätbaserade möten via 

högskolans Connect-tjänst nyttjades. Då författarna bor på olika orter, långt ifrån varandra, fick 

nätbaserad kommunikation bli en smart lösning som inte bidrog till några hinder i 

skrivprocessen. Kontinuerlig kontakt hindrade eventuella missförstånd under skrivprocessen. 

Båda författarna har gemensamt letat efter relevanta artiklar att använda till litteraturöversikten. 

Först lästes titlar och därefter abstrakt vilket gav en indikation på om artikeln var relevant för 

vidare läsning eller inte. Om artikeln bedömdes vara relevant sparades artikeln och lästes av 

båda parter. Därefter gjordes en ytterligare bedömning om artiklarna svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Slutligen har varje artikel kvalitetsgranskats enligt valda 

granskningsmallar av Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008 som 

bifogats i detta arbete som bilaga 9.3 och bilaga 9.4. Kvalitetsgranskningen har gjorts av båda 

författarna enskilt för att sedan gemensamt diskutera varje granskningsresultat.  
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3.4 Analys och granskning av vetenskapliga artiklar 

Rosen (2017) beskriver vikten av att använda granskningsmallar för att utföra en strukturerad 

kvalitetsgranskning. Därmed har författarna gjort valet att analysera samtliga artiklar med hjälp 

av valda granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) som bifogats i detta arbete som bilaga 9.3 och bilaga 9.4. Den kvantitativa 

granskningsmallen innehöll 29 frågor och den kvalitativa mallen innehöll 25 frågor. Frågorna 

besvaras med Ja eller Nej vilket motsvarar ett poäng vid svar Ja och noll poäng vid svar Nej. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) räknas samtliga poäng ihop vilket ger en 

totalpoäng som ska omvandlas till en kvalitetsbedömning i procent. Artiklarnas 

kvalitetsbedömning utgår från låg kvalitet som motsvarar 60 till 69 procent, medelvärdig 

kvalitet som motsvarar 70 till 79 procent och hög kvalitet som motsvarar 80 till 100 procent 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). Författarna har inkliderat artiklar med medel-hög 

kvalitet. 

 

Artiklarna analyserades utifrån Friberg (2017) tre steg där författarna till litteraturöversikten i 

steg ett läste igenom artiklarna flera gånger för att skapa en förståelse kring dess handling, 

helhet samt olika delar. I steg två identifierade och jämförde författarna likheter och skillnader 

i artiklarna gällande teoretiska utgångspunkter, metoder, analys av data, syften och resultat. I 

steg tre gjorde författarna en sammanställning av artiklarnas resultat utefter de olika likheter 

och skillnader som identifierats. Därefter sorterade och kategoriserade författarna resultat under 

olika teman.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Etiska övervägande som gjordes var att författarna inte medvetet förvrängt eller förvridit 

information från litteratur och inhämtade data. Författarna har förhållit sig opartisk till använd 

litteratur och forskningsresultat. Text har inte kopierats och referenser finns tydligt angivna i 

referenslistan. Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver fyra etiska grundprinciper som är 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla deltagare i vetenskapliga studier ska vara informerade om 

studien. Samtyckeskravet innebär att det ska finnas fullt samtycke från deltagarna. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska vara sekretessbelagda, det ska råda 

tystnadsplikt och personuppgifter ska avrapporteras. Nyttjandekravet innebär att ingen 
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deltagare i någon av studierna ska ha skadats, tvingats eller nyttjats under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

Ovan nämnda grundprinciper förhöll sig författarna till i denna litteraturöversikt. Valda artiklar 

granskades flertalet gånger för att undkomma eventuella missförstånd. För att öka det 

vetenskapliga värdet av litteraturöversikten bör den innehålla artiklar som är godkända av en 

etisk kommitté (Wallengren & Henricsson, 2012). I litteraturöversikten ingår 15 artiklar som 

var godkända av en etisk kommitté eller förhöll sig till etiska riktlinjer. Samtliga artiklar har 

blivit kvalitetsbedömda genom användning av granskningsmallar från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Då artiklar som är skrivna på engelska 

användes till resultatet i denna litteraturöversikt var det av vikt att översättningen blev korrekt. 

Då författarnas kunskap i engelska är begränsad har ett engelskt lexikon att använts som 

komplettering (Nationalencyklopedin, 2018), vidare diskuterades översättningarna mellan 

författarna för att tillsammans få en korrekt översättning av artiklarna. 

 

4. Resultat 

Resultatet är hämtat utifrån 15 vetenskapliga artiklar som innefattar kvantitativa, kvalitativa 

och mixad design. De valda artiklarna hade en bred variation gällande länder och årtal. 

Studierna var utförda i Belgien (2), Brasilien (2), Danmark (1), England (1), Finland (2), 

Grekland (1), Iran (2), Irland (1), Korea (1), Nederländerna (2), Norge (2), Polen (1), 

Saudiarabien (1), Schweiz (1), Spanien (1), Sverige (2), Taiwan (1) och Tyskland (2). 

Artiklarna var publicerade mellan åren 2006–2019. Efter granskning av dessa artiklars resultat 

har fyra kategorier sammanställts som orsaker till arbetsrelaterad stress som i sin tur har 

påverkan på patientsäkerheten. De kategorier som sammanställdes var: (1) Bristande 

teamarbete mellan professionerna, (2) Bristande bemanning, (3) Övertid och skiftarbete och (4) 

Tidsbrist. Artiklarna redovisas i Artikelmatris (bilaga 9.2). 
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Figur 1.  

Figuren nedan syftar till att ge en överblick över orsaker till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor inom slutenvården och hur dessa i sin tur påverkar patientsäkerheten.  

 
 

4.1 Bristande teamarbete mellan professionerna  

Berland, Natvig och Gundersen (2008), Karlsson, Gunningberg, Bäckström och Pöder (2019), 

Naif Alzahrani, Jones och Abdel-Latif (2019), Sturm, Rieger, Martus, Ueding, Wagner, 

Holderried, och Maschmann (2019) och Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vähviläinen-

Julkunen (2008) fann att ett bristande teamarbete var en orsak som bidrog till arbetsrelaterad 

stress. Berland et al. (2008) kom fram till att olika yrkesprofessioner hade en sämre förståelse 

för varandras olika arbetsuppgifter vilket i sin tur bidrog till konflikter och dåliga relationer. 

Vidare framkom även att det på flera avdelningar förekom elaka och negativa kommentarer 

mellan personalen där de uttryckte att viss personal var långsam och trög i sitt arbetssätt vilket 

minskade självkänslan hos de utsatta. Flera sjuksköterskor betonade att de inte kände möjlighet 

till att påverka eller komma med idéer om olika beslut kring omvårdnadsmoment och 

behandlingar. De kände att andra yrkesprofessioner inte värdesatte deras kompetens. Därav 

upplevde sjuksköterskorna en brist på socialt stöd från andra professioner vilket i sin tur bidrog 

till att de blev mer osäkra i sin yrkesroll, vågade inte utföra vissa arbetsmoment, och fick sämre 

koncentration. Vidare påtalades att bristen på socialt stöd från andra professioner ansågs vara 

en viktig aspekt för att dämpa den arbetsrelaterade stressen samt stärka relationen mellan olika 

vårdprofessioner (Berland et al., 2008). Till skillnad från deltagarna i Berland et al. (2008) där 

det förekom en negativitet mellan de olika professionerna har deltagarna i Karlsson et al. (2019) 
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en positiv inställning till nyanställda kollegor oavsett hur snabbt de arbetar eller hur mycket 

erfarenhet de har av sitt yrke. Det värdesatte ett gott omhändertagande av nyanställda 

sjuksköterskor för att stärka teamarbetet (Karlsson et al., 2019). De Brito Guirardello (2017)  

fann att när relationerna mellan de olika professionerna uppfattades som goda, minskade den 

arbetsrelaterade stressen.   

 

Berland, et al. (2008), Karlsson et al. (2019), Naif et al. (2019) och Strum et al. (2019) fann ett 

samband mellan bristande teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare och sämre 

patientsäkerhet. I Berland et al. (2008) framkom att patientsäkerheten äventyrades genom att 

en bristande hantering av medicinsk utrustning förekom och att fler medicinska misstag 

begicks. Det har även påvisats av Tervo-Heikkinen et al. (2008) att när sjuksköterskorna 

upplevde relationen mellan professionerna som goda minskade både den arbetsrelaterade 

stressen och förekomsten av rapporterade vårdskador. Resultat från de Brito Guirardello (2017) 

visade att när det var ett bra teamarbete mellan professionerna uppfattades vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten som hög.  

 

4.2 Bristande bemanning  

Resultaten i Aiken et al. (2012), Magalhães et al. (2017), Safikeykaleh et al. (2018), Sturm et 

al. (2019), Liu et al. (2012) och Tervo-Heikkinen et at. (2008) visar att låg bemanning var en 

orsak som bidrog till ökad arbetsrelaterad stress inom slutenvården runt om i världen. I 

Magalhães et al. (2017) framkom att den bristande bemanningen uppstod till följd av ett högre 

antal patienter med otillräcklig personaltillgång. Detta resulterade i att patientansvaret blev för 

högt för var och en av sjuksköterskorna vilket orsakade arbetsrelaterad stress (Magalhães et al., 

2017; Liu et al., 2012).  

 

I Aiken et al. (2012), Magalhães et al. (2017), Safikeykaleh et al. (2018), Sturm et al. (2019), 

Liu et al. (2012) och Tervo-Heikkinen et al. (2008) framkom att låg bemanning som stressfaktor 

var ett gemensamt problemområde som deltagande sjuksköterskor beskrivit som en riskfaktor 

vad gäller patientsäkerheten. Aiken et al. (2012) har undersökt olika sjukhus i tolv europeiska 

länder gällande hur patientsäkerheten och vårdkvaliteten påverkas av bemanningsgraden hos 

sjuksköterskor samt av en god chefsorganisation. Vidare jämfördes resultatet med tidigare 

studier som utförts inom samma ämnesområde i USA. Resultaten visade tydligt att när 

patientsäkerheten upplevdes och skattades som hög och god, hade även sjukhusen en bra 
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ekonomi med en satsning på att uppnå en hög grad av bemanning samt även god tillgång till 

behandlingsinstrument och olika utrustningar. Liu et al. (2012) påvisade att ju fler patienter en 

sjuksköterska hade ansvar för desto högre blev risken att vårdskador uppstod. Under 40 procent 

av sina arbetsskift ansvarade en sjuksköterska för mer än elva patienter vilket gjorde att risken 

var 5,14 gånger högre att vårdskador i form av fallolyckor uppstod till skillnad om 

sjuksköterskan hade vårdat färre än sju patienter. Risken för oplanerad avlägsnande av 

endotrakealrör var 5,58 gånger högre vid samma antal patienter och slutligen var risken för att 

felaktiga läkemedelsadministreringar uppstod 4,13 gånger högre än om sjuksköterskan hade 

vårdat färre än sju patienter (Liu et al., (2012). I Magalhães et al. (2017) framkom att det fanns 

en ökad risk för vårdrelaterade urinvägsinfektioner och längre vårdtid för patienter när 

sjuksköterskor ansvarade för fler patienter än vad som var hanterligt (Magalhães et al., 2017). 

 

4.3 Övertid och skiftarbete  

Övertid och att arbeta på sina lediga dagar var en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress 

(Safi Keykaleh et al., 2018; Liu et al., 2012). Sjuksköterskor  rapporterade i Liu et al. (2012) 

att de arbetade i genomsnitt 0,86 timmar övertid per arbetsskift. I Park och Kim (2013) och 

Karlsson et al. (2019) framkom att det var skiftarbete som bidrog till arbetsrelaterad stress. I 

Karlsson et al. (2019) framkom att sjuksköterskors arbete inom slutenvården ofta innebar 

skiftarbete där antal vilotimmar mellan skiften var för få. Detta i sin tur bidrog till att 

sjuksköterskor inte fick tillräckligt med tid för återhämtning. Det är viktigt för sjuksköterskor 

att få möjlighet till vila och att fylla på med energi inför nästa arbetsskift men när 

förutsättningen för återhämtning inte är närvarande riskerar sjuksköterskor att drabbas av 

arbetsrelaterad stress (Karlsson et al., 2019). 

 

Konsekvensen av övertid och skiftarbete som i sin tur ledde till arbetsrelaterad stress, var att 

patientsäkerheten blev lidande (Karlsson et al., 2019: Liu et al., 2012; Park & Kim., 2013). 

Enligt Liu et al. (2012) skedde vårdskador i form av läkemedelsmissar, fallolyckor, oplanerad 

avlägsning av endotrakealrör samt trycksår (Liu et al., 2012). Park och Kim (2013) fann att 

risken att patienter drabbades av vårdskador var 6,97 gånger högre när sjuksköterskor arbetade 

skift än vid arbete med regelbundna tider (Park & Kim, 2013). Att brister i patientsäkerheten 

uppstod var något som Karlsson et al. (2019) visar där sjuksköterskorna påtalade att de få 

vilotimmarna som förekom mellan arbetsskiften bidrog till ökad trötthet och sämre 

koncentration vilket även ledde till ett sämre förhållningssätt gällande patientsäkert arbete.  
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4.4 Tidsbrist  

Enligt Berland et al. (2008), Elfering, Semmer och Grebner (2006), Nielsen, Pedersen, 

Rasmussen, Pape och Mikkelsen (2013) och Van Bogaert et al. (2017) framkom att tidsbrist var 

en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. I Van Bogaert et al. (2017) framkom att 

sjuksköterskorna upplevde tidsbrist gentemot patienterna då de inte fanns möjlighet att 

spendera tillräckligt med tid hos dem. Sjuksköterskorna beskrev att tidsbristen ledde till en brist 

på social interaktion med patienter. Nielsen et al. (2013) visar att 36 procent av sjuksköterskorna 

upplevde en otillräcklig tid till att planera det dagliga arbetet samt så uppgav 38 procent av 

sjuksköterskorna att de inte hann utföra arbetet på ett korrekt sätt.  

 

Det framkom enligt Berland, et al. (2008), Elfering, et al. (2006), Nielsen, et al.  (2013) och 

Van Bogaert et al. (2017) att sjuksköterskorna uttryckte att arbetsuppgifter ibland utfördes 

under högt tempo och att det inte fanns tillräckligt med tid till att utföra arbetet korrekt. En 

konsekvens av tidsbrist var enligt Berland et al. (2008) att misstag lättare uppstod vid 

läkemedelshantering som att i ordningsställa eller förbereda läkemedel samt att ge rätt 

läkemedel till rätt patient. Sjuksköterskorna prioriterade dessutom bort dagliga kontroller och 

rutinmässigt underhåll av apparater och behandlingsutrustning just på grund av att tiden inte 

räckte till samt att den tid som fanns var tvungen att prioriteras till patienterna. Elfering et al. 

(2006) fann att bristande patientsäkerhet till följd av tidsbrist förekom vid arbetsuppgifter som 

innefattade journalföring och dokumentation, läkemedelsmissar, försenad vård och behandling 

till patienterna samt avbrutna patientsamtal. Enligt Nielsen et al. (2013) bidrog tidspressen till 

att sjuksköterskorna inte hann slutföra sina arbetsuppgifter vilket kunde leda till konsekvenser 

i patientsäkerheten.  

 

5. Diskussion 

I följande avsnitt kommer en sammanfattning av litteraturöversiktens huvudresultat att 

presenteras. Därefter kommer resultatet att diskuteras i förhållande till bakgrund, teoretiskt 

perspektiv och tidigare forskning. Sedan diskuteras litteraturöversiktens metod samt etiska 

överväganden som vidtagits och motivering till dessa. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
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I relation till litteraturöversiktens syfte vilket är att belysa orsaker till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor inom slutenvården och hur det påverkar patientsäkerheten, har arbetsrelaterad 

stress visats uppstå till följd av olika orsaker. Vidare har dessa orsaker visats ha olika inverkan 

på patientsäkerheten inom slutenvården. Resultaten påvisade att orsaker till arbetsrelaterad 

stress var; bristande teamarbete mellan professionerna, bristande bemanning, övertid och 

skiftarbete samt tidsbrist. Dessa orsaker till arbetsrelaterad stress har i sin tur haft påverkan på 

patientsäkerheten i form av patientsäkerhetsincidenter, vårdskador eller risk för vårdskador.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten kommer nedan att diskuteras utifrån de olika kategorierna; bristande teamarbete 

mellan professionerna, bristande bemanning, övertid och skiftarbete och tidsbrist. Ett bifynd 

som inhämtats vid granskning av artiklarna kopplat till examensarbetets syfte (eller liknade) 

kommer att presenteras och diskuteras.  

 

5.2.1 Bristande teamarbete mellan professionerna 

I majoriteten av de 15 artiklarna framkom att bristande teamarbete mellan de olika 

professionerna var en orsak till att arbetsrelaterad stress uppstod (Berland, et al., 2008; Karlsson 

et al., 2019; Naif et al., 2018; Strum et al., 2019; Tervo-Heikkinen et al., 2008). Oförståelse vad 

gäller arbetsuppgifter, elaka kommentarer på arbetsplatsen och att andra professioner inte 

värdesatte sjuksköterskors kompetens ledde till konflikter, dåliga relationer och bristande 

teamarbete (Berland et al., 2008). I relation till tidigare forskning stärks detta av Muhawish, 

Salem och Ghazi Baker (2019) och Wazqar (2018) som också påvisade att en faktor som bidrog 

till arbetsrelaterad stress var när konflikter mellan personal uppstod och teamarbetet inte 

fungerade. Neuman (2011) beskriver i sin systemmodell hur olika stressfaktorer i en 

sjuksköterskas miljö kan påverka sjuksköterskan olika beroende på hur starka försvarslinjer 

sjuksköterskan har. Om sjuksköterskan har en stark yttre försvarslinje, den flexibla linjen, så 

kan denne skyddas mot en negativ reaktion av stressfaktorerna. Om sjuksköterskan däremot har 

en svag yttre försvarslinje är risken större att negativa reaktioner uppstår. Hur stark den yttre 

försvarslinjen är hos sjuksköterskan beror på sjuksköterskans psykiska och fysiska hälsa menar 

Neuman (2011). Således kan det tänkas att sjuksköterskor har olika stor risk att drabbas av 

arbetsrelaterad stress oavsett om de jobbar i samma arbetsmiljö, vilket är en viktig aspekt som 

inte tas upp artiklarna i litteraturöversiktens forskningsresultat.  
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I Berland, et al. (2008), Karlsson et al. (2019), Naif et al. (2019) och Strum et al. (2019) 

identifierades även ett samband mellan bristande teamarbete, arbetsrelaterad stress och 

bristande patientsäkerhet. Enligt Berland et al. (2008) påverkades patientsäkerheten genom att 

fler läkemedelsmissar förekom och hanteringen av medicinsk utrustning var bristande. Utöver 

det påvisade Tervo-Heikinnen et al. (2008) att fler vårdskador rapporterades när arbetsrelaterad 

stress var närvarande. I Neuman (2011) systemmodell beskrivs stressfaktorer i miljön som 

viktiga komponenter att förebygga. När teamarbetet brister, vilket kan benämnas som en 

stressfaktor i Neuman (2011) systemmodell, så kan stressfaktorn i sin tur påverka 

sjuksköterskans psykiska och fysiska välmående. Om en sjuksköterska har ett nedsatt 

välmående är motståndskraften till att skydda sig mot stressfaktorer sämre vilket i sin tur kan 

påverka patientsäkerheten (Neuman, 2011). Genom att förhindra detta kan det med hjälp av 

Neumans (2011) systemmodell användas omvårdnadsinterventioner som exempelvis primär 

intervention för att identifiera stressfaktorer och på så sätt förebygga dem. Sekundär 

intervention kan vidare användas som åtgärd genom att minska stressreaktionen och stärka 

individens inre stabilitet. Tertiär intervention kan användas som åtgärd genom att hjälpa 

individen att återhämta sig och återfå stabilitet. Det kan tänkas att tertiär intervention också kan 

användas på en avdelning där en patientsäkerhetsincident uppstått genom att noggrant utvärdera 

händelsen för att senare förebygga att den händer igen (Neuman, 2011).  

 

5.2.2 Bristande bemanning 

Resultatet i Aiken et al. (2012), Magalhães et al. (2017), Safikeykaleh et al. (2018), Sturm et 

al. (2019), Liu et al. (2012) och Tervo-Heikkinen et at. (2008) visade att bristande bemanning 

bidrog till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom slutenvården. Att bristande bemanning 

kan vara en grundorsak till arbetsrelaterad stress är något som även tidigare forskning kunnat 

påvisa (Muhawish, Salem & Ghazi Baker, 2019; Wazqar, 2018). I relation till Betty Neuman 

(2011) systemmodell kan bristande bemanning inkluderas i de olika stressfaktorer inom 

arbetsmiljön som vidare påverkar sjuksköterskans olika försvarslinjer. Bristande bemanning 

kan därmed tänkas ha inverkan på sjuksköterskans psykiska och fysiska ohälsa. 

 

Vidare kunde ett samband ses gällande arbetsrelaterad stress och brister i patientsäkerheten på 

olika sätt. Liu et al. (2012) fann att brister i patientsäkerheten till följd av bristande bemanning 

och ansvar över ett för högt antal patienter per arbetspass bidrog till fallolyckor, oplanerad 

avlägsnande av endotrakealrör samt risker i läkemedelsadministreringen. Vidare framkom det 
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i Magalhães et al. (2017) att vårdrelaterade urinvägsinfektioner och längre vårdtider förekom 

till följd av bristande bemanning. Något som Aiken et al. (2012) fann var att sjuksköterskor 

som arbetade under en god bemanning även i sin tur upplevde en högre patientsäkerhet. I 

relation till Neumans (2011) systemmodell som beskriver hur en primär 

omvårdnadsintervention kan tillämpas för att identifiera stressfaktorer kan det genom att 

använda Aiken et al. (2012) resultat att arbeta för att främja en god bemanning vidare kunna 

förbättra arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Det kan tänkas vara logiskt att om 

bemanningen är god kommer inte sjuksköterskan behöva utsättas för en arbetsrelaterad stress 

relaterat till exempelvis ett för högt patientansvar vilket i sin tur kan minska riskerna som skulle 

kunna uppstå i patientsäkerheten. Enligt Örn (2014) bör alla organisationer arbeta utefter ett 

patientsäkert förhållningssätt och ständiga organisationsförbättringar för att förhindra att 

vårdskador och att brister i patientsäkerheten uppstår (Örn, 2014). Detta kan jämföras med 

Neumans (2011) sekundära intervention där det fokuseras på att kartlägga varför olika 

stressfaktorer och patientsäkerhetsincidenter uppstår och på så sätt försöka förhindra att dessa 

sker igen.  

 

5.2.3 Övertid och skiftarbete  

I samband med att sjuksköterskor arbetade övertid och på sina lediga dagar uppstod 

arbetsrelaterad stress enligt Safi Keykaleh et al. (2018) och Liu et al. (2012). Park och Kim 

(2013) och Karlsson et al. (2019) fann att arbetsrelaterad stress uppkom som ett resultat av att 

sjuksköterskor arbetade skift. Karlsson et al. (2019) fann att sjuksköterskor gav uttryck för få 

vilotimmar mellan arbetsskiften vilket resulterade i sämre förutsättning till återhämtning. Liu 

et al. (2012) fann även att övertiden omfattade ett genomsnitt på 0,86 timmar per sjuksköterska 

och arbetsskift. Neuman (2011) beskriver att den yttersta flexibla försvarslinjen har olika stark 

motståndskraft gällande stressfaktorer beroende på sjuksköterskans hälsotillstånd. En 

sjuksköterskas hälsotillstånd påverkas av otillräcklig sömn och därmed försvagas den yttersta 

försvarslinjen, vilket i sin tur ger en ökad risk att den yttre flexibla försvarslinjen brister när en 

sjuksköterska arbetar övertid eller skift.  I relation till tidigare forskning där Leinweber et al. 

(2016) undersökte vad som specifikt var grunden i arbetsmiljön som hade en bidragande faktor 

till att sjuksköterskor valt att lämna sin yrkesprofession fann dem att ett icke flexibelt schema 

var en stor grundorsak. När sjuksköterskor fick möjligheten att vara delaktiga i sina 

schemaplaneringar så att dem även kunde ha ett privatliv och spendera mer tid med sina familjer  

höjdes deras välmående även på arbetsplatsen. Detta kombinerat med en god ledning, bra 
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bemanning samt att sjuksköterskorna fick vara med och bestämma vissa rutiner på arbetsplatsen 

resulterade i ett gott arbetsklimat (Leinweber et al., 2016).  

 

I relation till att sjuksköterskor arbetar under de ovan nämnda arbetsförhållandena framkom 

vidare resultat av hur det i sin tur påverkade patientsäkerheten. I Liu et al. (2012) framkom att 

brister i patientsäkerheten inkluderade fallolyckor, läkemedelsmissar, oplanerad avlägsnande 

av endotrakealrör samt trycksår. Park och Kim (2013) fann att vårdskador var 6,97 gånger 

vanligare vid övertid och skiftarbete än vid ett arbete med regelbundna arbetstider. I relation 

till tidigare forskning har det påvisats i en litteraturstudie av Matheson, O’Brien och Reid 

(2014) att vanliga konsekvenser av skiftarbete var dålig sömnkvalitet, mental trötthet och 

förändrat humör. Enligt artikeln är en god sömn av stor vikt för att vidare kunna utföra en god 

och säker vård vilket även Hjärnfonden (2016) tar upp där dem belyser att människan i sin 

natur kräver en god tillgång av sömn för att överleva. Dorrian et al. (2011) resultat visade att 

sömnbehovet är större vid arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor under de lediga dagarna 

till följd av sämre tillgång till sömn under de nätter då de arbetade Detta var även något som 

bidrog till högre nivå av utmattning både kognitivt och fysiskt.  

 

5.2.4 Tidsbrist 

Att tidsbrist bidrog till arbetsrelaterad stress påvisades i Berland et al. (2008), Elfering et al. 

(2006), Nielsen et al. (2013) och Van Bogaert et al. (2017). Tidsbrist kunde handla om att inte 

hinna spendera tillräckligt med tid hos patienterna (Van Bogaert et al., 2017). Det beskrevs i 

Nielsen et al. (2013) att det dagliga arbetet inte hann planeras. Precis som i föregående stycke 

kan en stressfaktor identifieras i enlighet med Neuman (2011) systemmodell, vilken i detta fall 

är tidsbrist. Stressfaktorn fungerar på samma sätt här att den kan påverka en sjuksköterska olika 

beroende på hur stark sjuksköterskans yttersta försvarslinje är (Neuman, 2011).  

 

I samband med arbetsrelaterad stress till följd av tidsbrist framkom det i Berland, et al. (2008), 

Elfering, et al. (2006), Nielsen, et al.  (2013) och Van Bogaert et al. (2017) att det i sin tur 

påverkade patientsäkerheten. Enligt Berland et al. (2008) var vanligt förekommande incidenter 

att misstag lättare uppstod vid läkemedelshantering och administrering samt bristfälliga 

kontroller och rutinmässigt underhåll av apparater (Berland et al., 2008). Enligt Elfering et al. 

(2006) förekom bristande journalföring och dokumentation, läkemedelsmissar, försenad vård 

till patienterna samt avbrutna samtal med patienterna (Elfering et al., 2006). Att 
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patientsäkerhetsincidenter uppstår till följd av arbetsrelaterad stress kan relateras till European 

commission (2000) och europeiska arbetsmiljöbyrån (2002) beskrivning av vad som sker i 

samband med att en person utsätts för arbetsrelaterad stress. De menar att när en sjuksköterska 

utsätts för arbetsrelaterad stress så uppstår psykiska, fysiska, kognitiva och beteendemässiga 

reaktioner hos sjuksköterskan (European commission, 2000; europeiska arbetsmiljöbyrån, 

2002. Det i sin tur kan tänkas påverka sjuksköterskans risk inför att begå misstag. Det styrks 

även i Neuman (2011) systemmodell som beskriver hur stressfaktorerna tar sig igenom de olika 

försvarslinjerna. Om den yttre försvarslinjen penetreras uppstår reaktioner hos sjuksköterskan 

som kan innebära fysiska, psykiska, kognitiva och beteendemässiga reaktioner (Neuman, 

2011). 

 

5.2.5 Bifynd: Kognitiv påverkan till följd av arbetsrelaterad stress 

Ett intressant bifynd som hittades vid granskning av några av artiklarna Elfering et al. (2006), 

Kakeman et al. (2018), Park och Kim (2013) och Van Bogaert et al. (2017) var en beskrivning 

av hur arbetsrelaterad stress i sin tur även kunde yttra sig genom en kognitiv påverkan hos 

sjuksköterskorna. Kognitiv påverkan yttrade sig genom att de drabbade visade tecken på 

koncentrationssvårigheter, sämre minne och sämre uppmärksamhet (Elfering, Semmer & 

Grebner, 2006; Park och Kim (2013). I Van Bogaert et al. (2017) framkom  även att en kognitiv 

påverkan yttrade sig i ökad trötthet, huvudvärk och känsla av att misslyckas med sitt arbete. I 

Elfering et al. (2006) framkom att situationer som var förknippade med kognitiv påverkan till 

följd av stress var när sjuksköterskorna arbetade under höga krav och låg kontroll.  

 

I Elfering et al. (2006), Kakeman et al. (2018), Van Bogaert et al. (2017) och Park och Kim 

(2013) framkom att det även kan uppstå patientsäkerhetsincidenter till följd av arbetsrelaterad 

stress och kognitiv påverkan. Elfering et al. (2006) påvisar att de vanligaste 

patientsäkerhetsincidenterna som uppstod till följd av kognitiv påverkan var felaktig 

journalföring, högre risk till att begå läkemedelsmissar, att återge ofullständig information 

gällande patienter vid rapportering till kollegor samt försenad eller ofullständig vård till 

patienterna. Ett exempel var att när sjuksköterskorna inte hade möjlighet att ägna tillräckligt 

med tid till patienterna ökade risken att vårdrelaterade infektioner uppstod i och med att de inte 

uppmärksammades. I Van Bogaert et al. (2017) framkom att kognitiv påverkan resulterade i att 

sjuksköterskorna inte längre utförde sina arbetsuppgifter korrekt och slarvfel gjordes oftare. 



 

 
 

 
 

20 

Sjuksköterskorna beskrevs även arbeta ineffektivt vilket visades påverka patienternas 

vårdkvalitet (Van Bogaert et al., 2017).   

 

Detta bifynd som inte besvarar syftet med litteraturöversikten anses vara av värde att inkludera 

i resultatdiskussionen eftersom det kan tänkas vara den kognitiva påverkan till följd av 

arbetsrelaterad stress som kan vara en bidragande orsak till att patientsäkerheten blir lidande. 

Bifyndet kan relateras till European commission (2000) och europeiska arbetsmiljöbyrån 

(2002) beskrivning av vad som händer vid arbetsrelaterad stress eftersom de beskriver att 

arbetsrelaterad stress kan leda till kognitiva reaktioner. Detta styrks i Elfering et al. (2006), 

Kakeman et al. (2018), Park och Kim (2013) och Van Bogaert et al. (2017). Kognitiv påverkan 

till följd av arbetsrelaterad stress kan relateras till Neuman (2011) systemmodell där det 

beskrivs att när en stressfaktor tagit sig igenom den första försvarslinjen (den flexibla linjen) 

och nått fram till den andra försvarslinjen så uppstår det reaktioner hos sjuksköterskan 

(Neuman, 2011). Reaktionerna som uppstår enligt Neuman kan likställas med den kognitiva 

påverkan som enligt Elfering et al. (2006), Park och Kim (2013) och Van Bogaert et al. (2017) 

innefattar minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, sämre uppmärksamhetsförmåga och 

trötthet som i sin tur leder till beteendemässiga förändringar och äventyrar patientsäkerheten. 

De kognitiva reaktionerna har även belysts i tidigare forskning där Machado et al. (2018) som 

genomförde en undersökning som gick ut på att utvärdera sjuksköterskors 

uppmärksamhetsförmåga före, under och efter ett 24 timmars arbetsskift. Resultatet av 

undersökningen visade på att deltagande sjuksköterskorna fick en kognitiv påverkan i form av 

sämre impulsivitet, lägre arbetstempo och sämre uppmärksamhetsförmåga (Machado et al., 

2018).  

 

5.3 Metoddiskussion  

Pubmed var den databas som i störst utsträckning användes vid inhämtning av valda artiklar 

relevanta till litteraturöversiktens syfte. Pubmed valdes med tanke på att det är den största 

databasen inom medicin samt innehåller över 30 miljoner referenser enligt National center for 

biomedical information (u.å.), därmed var det relevant för litteraturöversikten då den gav ett 

brett spektrum av vetenskaplig forskning. Karlsson (2017) beskriver vikten av att finna en 

balans mellan att få ett hanterbart antal sökträffar och att intressanta träffar inte sorteras bort 

(Karlsson, 2017). Vidare användes också databasen Cinahl (CINAHL, 2019). Däremot kunde 

det endast hittas tre artiklar från Cinahl som var av värde att använda i litteraturöversikten 
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jämfört med hela 13 artiklar som valdes från Pubmed. Det upplevdes finnas mer relevanta 

artiklar från Pubmed i relation till litteraturöversiktens syfte än vad det fanns i Cinahl. En 

svaghet, att de flesta artiklarna har hämtats från en och samma databas, är att artiklarna 

möjligtvis skulle kunna vara från en och samma sökning, och en önskan hade varit att kunna 

inhämta artiklar från flera databaser för att eventuellt få en större variation.  

 

Flera sökord användes vilket kan anses som en styrka eftersom det minskar risken för att 

intressanta sökträffar missas då olika vetenskapliga artiklar kan besvara samma syfte men med 

olika ordval i sina abstrakt. Karlsson (2017) beskriver vikten av att ha många sökord i 

kombination för att finna artiklar relaterade till syftet vilket fanns i åtanke vid valet att använda 

många sökord i kombination. De valda sökorden valdes noggrant utifrån orden i syftet. Det var 

viktigt att använda sökord som motsvarade innebörden i “arbetsrelaterad stress” och 

“patientsäkerhet”. Författarna har däremot valt att utesluta sökordet “slutenvård” trots att det 

inkluderas i syftet. Slutenvård kan på engelska översätts till “inpatient” vilket ibland inte nämns 

i abstraktet trots att artiklarna innefattar slutenvården. Om “inpatient” inkluderades i sökningen 

resulterade sökresultatet i för få träffar och många intressanta sökträffar sorterades bort som var 

relevanta. Därav valde författarna att utesluta sökordet “inpatient” med kravet att noggrant 

kontrollera vid läsning av dessa artiklar att undersökningar hade skett inom slutenvården. En 

annan svaghet kan tänkas vara att sökordet “workload” användes eftersom det inte är en exakt 

synonym till “arbetsrelaterad stress”. Eftersom “workload” betyder arbetsbelastning och är en 

del av arbetsrelaterad stress enligt European commission (2000) och europeiska 

arbetsmiljöbyrån (2002) så gjordes valet att ha med sökordet ändå.  

 

Vid analysmetod har granskningsmallar använts av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) som bifogats i detta arbete som bilaga 9.3 och bilaga 9.4. Det 

kan anses som en styrka eftersom när en specifik mall används för att granska artiklar 

säkerställer det att alla artiklar granskas på samma sätt. Finns det inte en mall att gå efter riskerar 

det skiftande granskning. Däremot skulle innehållet i granskningsmallarna kunna ifrågasättas 

eftersom de inte innehåller någon fråga om artiklarna är godkända av en etisk kommitté. Enligt 

Wallenberg och Henricson (2017) ökas det vetenskapliga värdet när artiklarna är godkända av 

en etisk kommitté. 
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5.4 Etikdiskussion 

I enlighet med Vetenskapsrådet (u.å.) fyra etiska grundprinciper gällande (1) 

Informationskravet; att deltagarna i studien fått information om studien, (2) Samtyckeskravet; 

att deltagarna i studien har samtyckt till att deltaga, (3) Konfidentialitetskravet; att 

personuppgifter är bevarade under sekretess och (4) Nyttjandekravet; att deltagarna inte har 

utnyttjats, skadats eller tvingats, har varit ståndpunkter författarna förhållit sig till under arbetets 

gång med litteraturöversikten. Därför har det, vid urval av artiklar som inte uppfyllt någon eller 

några av dessa principer, sorterats bort. Det var av stor vikt vid val av artiklar till 

litteraturöversikten att inte förvränga något resultat eller undanhålla relevant information. 

Resultat har återgetts efter noggrann läsning av innehållet och diskussioner mellan 

litteraturöversiktens författare för att kontrollera att båda förstått innehållet på samma sätt har 

skett kontinuerligt. Då författarna har begränsade kunskaper i engelska har språket översatts 

med hjälp av Nationalencyklopedin (2018) engelska lexikon. Målet var också att artiklarna var 

av hög kvalitet. Därav har artiklar som är Peer Review granskade samt artiklar som är godkända 

av en etisk kommitté eller förhåller sig till etiska riktlinjer valts till litteraturöversikten. 

Henricsson och Wallengren (2012) beskriver att det vetenskapliga värdet ökar när artiklarna 

som blivit godkända av en etisk kommitté eller förhåller sig till etiska riktlinjer används. Vad 

gäller forskningsresultaten som framkommit under läsning av artiklarna har författarna förhållit 

sig neutrala och inte låtit sig påverkas av tidigare observationer. 

 

6. Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens syfte har betydelse för det pågående omvårdnadsarbetet som förekommer 

hos sjuksköterskor i dagens slutenvård. Resultaten kan implementeras kliniskt för att upptäcka 

vilka eventuella brister inom arbetsmiljön som föreligger. Om de eventuella bristerna i 

arbetsmiljön kartläggs samt bidrar till en konkret bild av läget skulle ett förändrings- eller 

förbättringsarbete kunna ske inom slutenvården. Eftersom resultatet från litteraturöversikten 

påvisat att det finns flera orsaker som leder till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom 

slutenvården samt att det även kan ha en påverkan på patientsäkerheten kan resultatet användas 

som en vägledning och hjälp till enhetschefer eller verksamhetschefer.  Det kan tänkas finnas 

ett högt värde för dessa personer som på ledningsnivå inom olika vårdenheter har möjlighet att 

förändra och förbättra verksamheten. Det resultat som framkommer visar att de olika faktorer 

som har en negativ inverkan till det beskrivna syftet faktiskt behöver arbetas med på 

ledningsnivåer.  
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7. Slutsats 

Sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården idag är hårt pressade. De arbetar under 

ohälsosamma förhållanden vilket framkommer som en röd tråd genom litteraturöversiktens 

resultat. Det finns flera områden inom arbetsmiljön som på olika sätt kan leda till 

arbetsrelateradstress hos sjuksköterskan. Detta kan även styrkas i relation till Neumans 

systemmodell (2011) som beskriver vikten av en stabil tillvaro för att inte skada individers, i 

detta fall sjuksköterskors, försvarslinjer och motståndsförmåga gällande stress. Det påvisas 

också i de valda artiklarna till litteraturöversiktens resultat att när sjuksköterskor drabbas av 

arbetsrelaterad stress så har ett samband setts genom att medicinska misstag begås och antalet 

rapporterade vårdskador ökar.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

Författarna till litteraturöversikten menar att det behövs ökad forskning om förekomsten av 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom slutenvården och hur det i sin tur påverkar 

patientsäkerheten då det fanns mycket begränsat med information om ämnet och dess samband 

till varandra. Vidare forskning behövs också för att studera vilka förbättringsåtgärder som kan 

minska arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och förbättra patientsäkerheten då resultatet i 

denna litteraturöversikt visar på att arbetsrelaterad stress som leder till sämre patientsäkerhet är 

ett befintligt problem inom slutenvården som behöver förbättras. Forskningen bör ske både 

genom observationsstudier för att få en korrekt bild av läget på olika avdelningar men även 

genom kvantitativ forskning då det ger deltagarna en möjlighet att vara anonyma. Anonymitet 

kan öka tillförlitligheten i resultatet då patientsäkerhetsrisker-, incidenter och vårdskador är ett 

känsligt ämne. Detta skulle i sin tur kunna tänkas förbättra patientsäkerheten genom att brister 

kartläggs och förbättringsåtgärder kan vidtas.  
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cognitive failure and 

adverse events 
 

Kvantitativ forskningsdesign med en 

tvärsnittsundersökning.  
 
Självskattningsformulär: Occupational 

Stress av Mosedeghrad (2013) Med en 

5-punkts lickertskala, The Workplace 

Cognitive Failure Scale (WCFS) 

utvecklat av Wallace och Chen (2005) 

med en 5-punkts lickertskala och 

egenutvecklade frågor av författarna där 

sjuksköterskorna fick skatta graden av 

vårdskador utifrån en självskattning på 

aldrig, minst en gång under de senaste 6 

månaderna, minst en gång i månaden, 

minst en gång i veckan, minst en gång 

per dag.  

Vid undersökning av andelen vårdskador 

rapporterade 70,9% av sjuksköterskorna att under 

de sex senaste månaderna at de; "Aldrig gjort en 

skadlig händelse för patienterna". 21,6% 

rapporterade att de bidragit till vårdskada minst en 

gång under 6 månader. 4,9% hade bidragit till 

vårdskada minst en gång per månad, 1,8 % minst 

en gång i veckan och 0,8 % minst en gång per dag. 

Den arbetsrelaterade stressen skattades högre i 

gruppen av sjuksköterskor som skattat att de hade 

bidragit till vårdskador. Detta samband var 

betydligt starkare jämfört med de deltagarna som 

inte rapporterade vårdskador eftersom i denna 

grupp skattades den arbetsrelaterade stressen som 

lägre. Det framkom också att kognitiv påverkan 

hade ett samband med vårdskador. 

 

2895 

sjuksköterskor 
 
Bortfall: 46,6%  
 

HÖG 
83% 
 
 

Karlsson, A-C., Gunningberg, L., 

Bäckström, J., & Pöder, U. Sverige, 

2019.  

Registered nurses' 

perspectives of 

work satisfaction, 

patient safety and 

intention to stay - 

A double-edged 

sword 

To describe job 

satisfaction in 

registered nurses 

(RNs), their intention 

to stay at their current 

workplace and in the 

profession and to 

explore patient safety 

in relation to these 

 

En kvalitativ beskrivande studiedesign.  
 
Data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer som innehöll fem olika 

frågor: 
1. Hur nöjd är du med ditt jobb 

som sjuksköterska? 

2. Berätta om en dag då du 

känner dig nöjd/missnöjd 

med ditt arbete; kan du 

 

Sjuksköterskorna kände sig beroende av ett 

fungerande teamarbete och god arbetsmiljö för att 

kunna verkställa ett patientsäkert arbete. När 

sjuksköterskorna tvingades arbeta under hög 

personalomsättning och oerfarna kollegor 

upplevdes det att det påverkade patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna beskrev att bristen på erfarna 

sjuksköterskor bidrog till en hög arbetsbelastning i 

och med ökat ansvar hos de erfarna. 

Sjuksköterskorna poängterade att arbeta 

25 

sjuksköterskor 

deltog. 
 

HÖG 
88% 
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beskriva varför du känner/inte 

känner tillfredsställelse? 

3. Vad är viktigt för att känna 

arbetstillfredsställelse? 

4. En del beskriver en relation 

mellan arbetstillfredsställelse 

och patient  säkerhet, vad är 

dina tankar om detta? 

5. Tror du att du kommer stanna 

kvar som sjuksköterska på din 

nuvarande arbetsplats eller i 

inom ditt yrke inom de 

kommande 5 åren? 

 

personcentrerat, att ha ett varierande arbete, att 

hinna göra sina arbetsuppgifter, att ha ett bra 

teamarbete och möjlighet till utveckling ledde till 

en gynnsam arbetsmiljö. Det som främst påverkade 

patientsäkerheten i studien var när ett fungerande 

teamarbete verkställdes. I studien framkom också 

att övertid och otillräcklig tid för återhämtning var 

något som bidrog till arbetsrelaterad stress och 

utmattning och i sin tur sämre patientsäkerhet.  
 

Liu, LF., Lee, S., Chia. PF., Chi, SC., & 

Yin, YC. 

Taiwan, 2012. 

Exploring the 

association 

between nurse 

workload and 

nurse-sensitive 

patient safety 

outcome 

indicators 
 

This study 

investigated the 

workload of nurses in 

medical institutions 

and assessed the 

association between 

workload and nurse-

sensitive patient safety 

outcome indicators. 
 

En kvantitativ tvärsnittsstudie med en 

egendesignad loggbok som metod. 

Loggboken innehöll tre ämnesområden 

som skulle besvaras kontinuerligt under 

en 2-veckors period. 
 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna i 

genomsnitt arbetade 0,86 timmar övertid per pass. 

Vidare framkom även att sjuksköterskorna hade 

ansvar över 8,7 patienter per arbetspass vilket 

bidrog till en hög arbetsbelastning. Dessa resultat 

visar att sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning 

både vad gäller arbetade timmar och hur många 

patienter sjuksköterskan hade ansvar för. Vidare 

visade resultatet att ju högre arbetsbelastning som 

förekom i form av övertid och antal patienter att 

ansvara över, ökade förekomsten av vårdskador 

och bristande patientsäkerhet. Det som främst 

framkom var fallolyckor, trycksår, felmedicinering 

eller läkemedelsmissar.  
 

1358 

sjuksköterskor 

deltog. 
 
1500 

sjuksköterskor 

erbjöds delta, 

1373 

sjuksköterskor 

fyllde i 

loggböckerna 

men det var 

1358 av dessa 

som ansågs vara 

lämpliga.  
 
9,5% bortfall. 

HÖG 
83% 
 
 

Magalhães, AMM., Costa, DGD., 

Riboldi, CO., Mergen, T., Barbosa, 

ADS., & Moura, GMSS. Brasilien, 

2017.  

Association 

between workload 

of the nursing 

staff and patient 

safety outcomes 

To describe the 

workload of the 

nursing team and 

relate it with patient 

safety outcomes in 

clinical and surgical 

inpatient units of a 

university hospital. 

Kvantitativ,  
tvärsnittsstudie.  
 
Sjuksköterskorna och 

undersköterskorna rapporterade efter 

varje arbetsskift hur mycket personal 

som arbetat under dagskiftet. Totalt 

samlades 264 rapporter in från 

sjuksköterskor och undersköterskor från 

oktober 2013 till september 2015.  

Det framkom i studiens resultat att det var skillnad 

mellan antal patienter per sjuksköterska och antal 

patienter per undersköterska. Det lägsta antalet 

patienter som sjuksköterskor ansvarade för var 7–8 

patienter och högsta antalet patienter per 

sjuksköterska var 17–18 patienter. 

Undersköterskorna hade istället lägst 4 och högst 

5–6 patienter per undersköterska. Det framkom att 

ju fler patienter sjuksköterskorna vårdade desto fler 

fall av vårdrelaterade urinvägsinfektioner och 

126 

sjuksköterskor 
 
376 

undersköterskor 
 
 

MEDEL 
72%  
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Patientdata från 157 481 patienter  
samlades in med Management 

Information System som samlar in 

information om kvalitet och säkerhet 

för patienter. I rapporten ingår 

patienters vistelsetid, fall incidenter, 

trycksår, vårdrelaterad 

urinvägsinfektion, primär 

blodförgiftning och patienters 

tillfredsställelse med vården. 

längre vårdtid uppstod. Patienternas 

tillfredsställelse minskade även i samband med 

sjuksköterskors arbetsbelastning ökade. 

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner, längre vårdtid 

och missnöjdhet med vården anses försämra 

patientsäkerheten. Dessa resultat påvisar därmed 

vikten av tillräcklig bemanning och 

personalfördelning för att öka både vårdkvalitet 

och patientsäkerhet.  
 

Naif Alzahrani, N., Jones, R., & E. 

Abdel-Latif, M. Saudi-Arabien, 2019. 
 
 

Attitudes of 

doctors and nurses 

toward patient 

safety within 

emergency 

departments of 

two Saudi 

Arabian hospitals 

This study aims to 

investigate doctors’ 

and nurses’ attitudes 

toward patient safety 

in the emergency 

departments (ED) of 

two Saudi hospitals. 
 

Kvantitativ,  
tvärsnittsstudie. 
 
Skattningsformulär som användes var: 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) 

och Deltagarna skulle även ange hur 

många missar de gjort på arbetet under 

de 12 senaste månaderna.  
 
Skattningsformuläret ifylldes med en 1–

5 punkskala. Där 5 motsvarar: 

Instämmer starkt och 1 motsvarar: 

instämmer inte alls.  

Det framkom i studiens resultat att både 

sjuksköterskor och läkare inte har tillräckligt 

positiva attityder kring patientsäkerhet. Enligt 

studien bedöms säkerhets attityder under 75 % som 

otillräcklig patientsäkerhet. Detta påvisades i 

formuläret SAQ där de mest framträdande fynden 

var känslor av stress och att ledarskapet inte var 

bra. 58 % av sjuksköterskorna och 60 % av läkarna 

upplevde känslor av stress på arbetet. Endast 60 % 

av läkarna respektive 59 % av sjuksköterskorna 

upplevde att ledarskapet på avdelningen var bra. 

Ett samband med olika dimensioner av 

patientsäkerhet återfanns i medicinska misstag. I 

korrelationsanalysen påvisades att de 

sjuksköterskor och läkare som skattade lägre 

patientsäkerhets attityd inom de olika dimensioner 

även rapporterade att de begått fler misstag på 

arbetet. Totalt hade 39,1% av de som deltog i 

studien under det senaste året gjort misstag i form 

av medicinsk hantering och/eller administrering.  

363 

sjuksköterskor 

och 
 
139 övriga 

deltagare 

(läkare) 
 
 

HÖG 
82% 
 
 

Nielsen, KJ., Pedersen, AH., 

Rasmussen, K., Pape, L., & Mikkelsen, 

KL.  

Danmark, 2013.  

Work-related 

stressors and 

occurrence of 

adverse events in 

an ED 

The purpose of this 

study was to 

investigate the 

relationship between 

12 work-related 

stressors and the 

occurrence of adverse 

events in an 

emergency department 

(ED). 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie.  
Egenutvecklat frågeformulär med 12 

stressfaktorer. Dessa stressfaktorer 

skattades efter varje arbetsskift under 

en period på 4 månader. Deltagarna 

skulle även fylla i om de var med om 

vårdskador under samma period. Egen 

rapporterade vårdskador bedömdes av 

fyra författare om de var kvalificerade 

som vårdskador eller inte. Antalet 

Det framkom i studiens resultat att stressfaktorer 

hos sjuksköterskor och läkare hade ett samband 

med rapporterade vårdskador hos patienter. 

Sjuksköterskor och läkare upplevde även en hög 

grad av emotionell påverkan på grund av dessa 

stressfaktorer.  
 
Den stressfaktor som förekom i högsta grad hos 

sjuksköterskor var 
(1) att inte hinna slutföra arbetsuppgifter. 56% av 

bedömnings sjuksköterskorna och 48% av 

98 

Sjuksköterskor,  
15 At-läkare och 

11 St-läkare  
 
Bortfall= 5% 
 
 

HÖG  
86% 
 
 



 

 
 

 
 

38 

 vårdskador som anmälts till den 

nationella databasen under tidsperioden 

sammanställdes också.  
 
De 12 stressfaktorerna var: Ofta 

avbrutet arbete, kunde inte avsluta sina 

arbetsuppgifter, oljud såsom störande 

buller, otillräcklig möjlighet till 

arbetsplanering, oförberedd att klara av 

arbetsuppgifter, för upptagen för att 

göra sitt bästa jobb, brist på hjälp och 

stöd, känslomässigt krävande patienter, 

kritiserade av andra, dålig arbetsrelation 

till sin enhet, dålig arbetsrelation till 

andra vårdenheter, våld eller hot om 

våld. 
 
Dessa stressfaktorer skattades av 

deltagarna på en 5-punktskala. 

vårdavdelnings sjuksköterskorna skattade den 

stressfaktorn som hög. Motsvarande stressfaktor 

var även den största hos både at-läkarna (39%) och 

st-läkarna (67%). (2) Att arbetet ofta blev avbrutet 

skattades som hög stressfaktor av 32% av 

bedömnings sjuksköterskorna och 14% av 

vårdavdelnings sjuksköterskorna. Av st- läkarna 

och at-läkarna skattades motsvarande stressfaktor 

som hög av 33 % respektive 4 %.  
 
Samtidigt som stressfaktorer undersöktes 

rapporterades även vårdskador av respektive 

profession. 67 % av bedömnings sjuksköterskorna, 

58 % vårdavdelnings sjuksköterskorna, 63 % av st-

läkarna och 60 % av at-läkarna rapporterade 

vårdskador.  
 
Via en linjär regressionanalys fann man ett 

signifikant samband mellan upplevda stressfaktorer 

och engagemang i vårdskador i alla fyra 

professioner. 
Park, Y-M., & Kim, S-Y.  

Korea, 2013. 
Impacts of Job 

Stress and 

Cognitive Failure 

on Patient Safety 

Incidents among 

Hospital Nurses 

This study aimed to 

identify the impacts of 

job stress and 

cognitive failure on 

patient safety 

incidents among 

hospital nurses in 

Korea. 

Kvantitativ beskrivande 

korrelationsstudie. Fyra 

skattningsformulär användes och dessa 

var:  
(1) Short Form of the Korean 

Occupational Stress Scale (SF-KOSS) 

där arbetsrelaterad stress skattades på 

en 1–4 punktskala. 
(2) Workplace Cognitive Failure Scale, 

där kognitiva misstag skattades på en 

1–5 punktskala.  
(3) Hospital Survey on Patient Safety 

Culture där antalet patientsäkerhets 

incidenter mättes genom att 

sjuksköterskorna fick svara på frågan 

om de gjort ett misstag som påverkat en 

patient under de senaste 6 månaderna. 

Svarsalternativen var; “Aldrig”, “Flera 

gånger på 6 månader”, “Flera gånger 

under en månad”, “Flera gånger i 

veckan” och “Flera gånger per dag”.  

Det framkom i studiens resultat att 27,9% av 

sjuksköterskorna hade varit med om bristande 

patientsäkerhet under senaste 6 månaderna.  
 
Detta berodde på arbetsrelaterad stress som 

innefattade stressfaktorer som skiftarbete, 

instabilitet i arbetet samt bristande självständighet. 

Dessa stressfaktorer i sin tur ledde till kognitivt 

misslyckande Dessa stressfaktorer var orsaker till 

att vårdskador förekom samt att patientsäkerheten 

inte uppfylldes.   
 
 

279 

sjuksköterskor 
 

HÖG  
83% 
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(4) Heart-Type A scale där 

sjuksköterskors personlighetstyp mättes 

med Heart-Type A scale. Här ingick 

frågor om personlighet och beteenden. 

Sjuksköterskorna hade fyra 

svarsalternativ för respektive från som 

bestod av “Alltid”, “Ofta”, “Sällan” och 

“Aldrig”.  

 
Safi Keykaleh, M., 
Safarpour, H., Yousefian, S., 

Faghisolouk, F., Mohammadi, E., & 

Ghomian, Z.  

Iran, 2018 

The Relationship 

between Nurse’s 

Job Stress and 

Patient Safety 

This study aimed to 

investigate the 

relationship between 

job stress of the nurses 

and patient safety in a 

teaching hospital of 

Hamadan in 2017. 

Kvantitativ, 
Tvärsnittsstudie.  
Två egenutvecklade mätvärdes 

instrument gjordes av forskarna till 

studien. En checklista som mätte 

patientsäkerheten och inkluderade 44 

frågor samt ett frågeformulär med 46 

frågor för att mäta sjuksköterskors 

arbetsrelaterade stress. 

Det framkom i studiens resultat att det fanns vissa 

faktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor vilka var: långa arbetstider, brist på 

personal, hög arbetsbelastning och dåliga 

förutsättningar för att vidareutveckla sig. 
Studiens resultat gällande hur stress skulle ha en 

påverkan av patientsäkerheten visade att det inte 

fanns något specifikt samband.  
 
 

198 

sjuksköterskor 
 
 

MEDEL 
69%  
 
 

Sturm, H., Rieger, AM., Martus, P., 

Ueding, E., Wagner, A., Holderried, 

M., & Maschmann, J. Tyskland, 2019 

Do perceived 

working 

conditions and 

patient safety 

culture correlate 

with objective 

workload and 

patient outcomes: 

A cross-sectional 

explorative study 

from a German 

university hospital 

This study aims to 

understand the relation 

between survey-

derived measures of 

how staff perceive 

their work-related 

stress and strain and 

patient safety on the 

one hand, and routine 

data measures of 

workload and quality 

of care (patient safety) 

on the other. 

Kvantitativ. 
Tvärsnitts explorativ studiedesign.  
 
Deltagarna fick svara på ett 

sammanslaget självskattningsformulär 

av Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), Burnout 

inventory (CBI) och Hospital Survey on 

Patient Safety Culture (HSPSC-D). 

Svaren skattades på en 1–5 punkskala 

av deltagarna. 
 
Utöver det undersökte man 

övertidstimmar, arbetsintensitet, 

beläggningsgrad av patienter, 

vistelselängd och vårdkvalitet.  

Det framkom i studiens resultat att sjuksköterskor 

inte upplevde arbetstillfredsställelse när antalet 

patienter var högre. I samband med det upplevdes 

även en högre grad av arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor. Läkarna svarade tvärtom då deras 

tillfredsställelse ökade i samband med fler 

patienter. Båda yrkesgrupperna visade 

medelmåttiga till starka samband med att 

konflikter på arbetet uppstod när vårdtyngden var 

högre. Både sjuksköterskor och läkare upplevde en 

sämre patientsäkerhet när; patienterna skrevs ut 

och återkom till avdelningen, bemanningen var 

otillräcklig, felmedicinering skedde, teamarbetet 

inte fungerade och arbetsbelastningen var högre.  
 

351 

sjuksköterskor 

och 224 läkare. 
 
Bortfall:  
61% av 

sjuksköterskorna 

och 63% 

läkarna.  
 
 

MEDEL-

HÖG 
79% 
 
 

Tervo-Heikkinen, T., Partanen, P., 

Aalto, P., & Vähviläinen-Julkunen, K. 

Finland, 2008. 
 

Nurses' work 

environment and 

nursing outcomes: 

a survey study 

among Finnish 

The aim was to assess 

the interrelationships 

between nurses' work 

environment and 

nursing outcomes. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
 
441 registrerade sjuksköterskor på 34 

akutvårdsavdelningar och 1750 

93% av sjuksköterskorna skattade att de kände 

arbetsrelaterad stress, 33% kände inte 

arbetstillfredställelse, 16% hade utfört ett misstag 

på arbetet inom de tre senaste månaderna och 96% 

hade varit med om att det förekommit en 

441 

sjuksköterskor 

och 1750 

patienter. 
 

HÖG  
90% 
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 university hospital 

registered nurses.  
 

 patienter från fyra universitetssjukhus i 

Finland svarade på skattningsformulär.  
 
Skattningsformulär som 

sjuksköterskorna fick utföra var: 

Registered Nurse Working Conditions 

Barometry Index-revised (RN-WCBI-

R). Sjuksköterskorna skulle svara på 

frågorna med en 4-punkt skala där 1 

motsvarade: håller med helt och 4 

motsvarade: håller inte alls med. 

Sjuksköterskorna fick skatta hur de 

upplevs sitt senaste arbetsskift.  
 
Patienterna som vårdades under samma 

arbetsskift som sjuksköterskorna fick 

utföra Humane Caring Scale-revised 

där dem endast fick svara på om de var 

nöjda med vården eller inte. Det totala 

medelvärdet från patienternas svar 

användes vid respektive arbetsskift.  
 
Resultaten från enkäterna 

sammanställdes i fem olika kategorier:  
(1) Sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress  
(2) Sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsbelastning 
(3) Sjuksköterskors 

arbetstillfredställelse 
(4) Negativa händelser för 

sjuksköterskor 
(5) Vårdskador  
  

vårdskada. Störst påverkan på vårdskador hos 

patienter förekom när bemanningen inte var 

tillräcklig och när respekt och relationerna var 

låga.  
  
I motsats till detta påvisades att när den 

professionella omvårdnaden var hög, var även 

bemanningen och arbetsrelationerna goda. Dessa 

tre aspekter hade även ett samband med 

patienternas nöjdhet av omvårdnaden. När 

sjuksköterskorna skattade olika aspekter inom 

arbetsmiljön som positiva kunde man även påvisa i 

regressionsanalysen att antalet negativa händelser 

för sjuksköterskor minskade. Detta hade extra 

starkt samband när sjuksköterskorna skattade 

bemanningen som optimal. 
 

Bortfall: 32% av 

sjuksköterskorna 

och 57% av 

patienterna. 
 
 

Van Bogaert, P., Peremans, L., Van 

Heusden, D., Verspuy, M., Kureckova, 

V., Van de Cruys, Z., & Franck, E. 
Belgien & Nederländerna, 2017. 
 
 

Predictors of 

burnout, work 

engagement and 

nurse reported job 

outcomes and 

quality of care: a 

The aims of this study 

were threefold: (1) To 

retest and confirm two 

structural equation 

models exploring 

associations between 

practice environment 

Mixed method, Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativa delen innehåll 

mätinstrument i form av 

självskattningsformulär i elektronisk 

form som deltagarna skulle svara på. 

Mätinstrument som användes var: 

Revised Nursing Work Index (NWI-R), 

-Kvantitativa resultat: I den kvantitativa delen 

framkom att arbetsbelastning hade en störst 

påverkan på vårdresultatet. Personlig prestation 

och depersonalisering hade också ett starkt 

samband med hur vårdresultatet blev.  
 

n= Kvalitativa 

delen 19 

sjuksköterskor 
Kvantitativa 

delen 1201 

sjuksköterskor 
 

Kvalitativ 
MEDEL 72% 
  
Kvantitativ 
HÖG  
86% 
 



 

 
 

 
 

41 

mixed method 

study 
 

and work 

characteristics as 

predictors of burnout 

and engagement as 

well as nurse-reported 

job outcome and 

quality of care; (2) To 

study staff nurses’ and 

nurse managers’ 

perceptions and 

experiences of staff 

nurses’ workload; (3) 

To explain and 

interpret the two 

models by using the 

qualitative study 

findings. 
 

the Maslach Burnout Inventory-Human 

Service Survey (MBI- HSS), the 

Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES), the Intensity of Labour Scale, 

Social Capital och Nurse reported job 

outcomes and quality of care.  
 
Den kvalitativa delen innehöll 

Semistrukturerade intervjuer. 
 
 

-Kvalitativa resultat:  I den kvalitativa delen 

framkom att sjuksköterskor upplever rädsla över 

att göra stora fel gällande vården av patienterna. 

Orsaker till detta var att de måste jobba under högt 

tempo och hög arbetsbelastning vilket bidrar till en 

känsla av att deras vård till patienter inte alltid blir 

fulländad och patientsäker. Det framkom också att 

den höga arbetsbelastningen och rädslan att göra 

fel gjorde att sjuksköterskorna inte alltid 

rapporterade när ett fel i vården skett.  
 
 

Bortfall: 40% 
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9.4 Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvantitativa studier  

  Fråga Ja Ne

j 

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?     
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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 vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

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:       

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

Wengström (2008). 
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9.5 Bilaga 4. Granskningsmall för kvalitetsbedömning, 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?     
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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 studieresultatet?     

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa      

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

Wengström (2008). 

 


