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Sammanfattning 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och förutom lagar och riktlinjer ska 

även etiska regler följas. Sjuksköterskors arbetsbelastning har ökat och studier visar 

att de upplever arbetsmiljön som stressig och att de inte hinner utföra sina 

omvårdnadsuppgifter. Genom att arbeta patientsäkert minskar risken att patienten 

drabbas av vårdskada. Trots flera års satsningar på patientsäkerhetsarbete är bristande 

patientsäkerhet ett problem både i Sverige och internationellt. Förhållanden i 

arbetsmiljön har hittills inte i så stor utsträckning tagits med i arbetet kring 

patientsäkerhet. Syftet med den allmänna litteraturstudien var därför att undersöka hur 

olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. En 

systematisk sökning i databaserna PubMed och Cinahl genomfördes med sökord 

valda utifrån syftet. Resultatet baseras på sju kvantitativa artiklar och tre kvalitativa 

artiklar och visar att det är flera faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

patientsäkerheten och det är liknande resultat internationellt. En god bemanning, ett 

gott arbetsklimat på arbetsplatsen och en lyhörd organisation minskar risken för 

patienter att dö samt minskar även risken för komplikationer, minskar antal uteblivna 

omvårdnadsåtgärder och minskar vårdtiderna. Mer forskning behövs för 

arbetsklimatets och utbildningsnivåns betydelse för patientsäkerheten samt även inom 

andra områden än på sjukhus. 
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Abstract 

The nurse's responsibilities except nursing are to follow laws, guidelines and ethical 

rules. Nurses´ workload has increased and studies show that they experience the work 

environment as stressful and that they report that nursing care is left undone. By 

working to improve patient safety the risk of a patient being harmed is reduced. 

Despite several years of patient safety efforts, lack of patient safety is a problem both 

in Sweden and internationally. Conditions in the working environment have not yet to 

a great extent been included in the work on patient safety. The aim of this general 

literature study was therefore to investigate how different factors in the nurse's work 

environment affect patient safety. A systematic search in the PubMed and Cinahl 

databases was performed with keywords chosen based on the aim of the study. The 

result is based on seven quantitative articles and three qualitative articles, showing 

that there are several factors in the work environment that affect patient safety and 

there are similar results internationally. Good staffing, a good working environment 

and a responsive organization reduce the risk of patients dying and the risk of 

complications. The same factors reduce missed nursing care and reduce the patients’ 

length of stay. More research is needed for the importance of the ward climate and 

nurses’ education level for patient safety and also in areas other than hospitals. 
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Inledning 

Arbetet inom hälso- och sjukvården präglas av högt tempo, hög arbetsbelastning och 

tidspress. Krav på ökad effektivitet och besparingar har ökat arbetsbelastningen och 

möjlighet till återhämtning har minskat (Arbetsmiljöverket, 2015). Väntetiderna ökar 

på akutmottagningarna och vårdtiderna samt vårdplatserna minskar (Socialstyrelsen, 

2017). Sjuksköterskor är den största gruppen av hälso- och sjukvårdspersonal inom 

sjukvården och har en central roll i vården av patienter (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjuksköterskor rapporterar i studier om en stressig arbetsmiljö och bristande 

bemanning och att de av den anledningen inte hinner utföra sina omvårdnadsåtgärder 

vilket i sin tur leder till sämre vårdkvalitet och en ökad risk för patienter att dö (Diya, 

Van den Heede, Sermeus, & Lesaffre, 2011; Schubert, Clarke, Aiken & De Geest, 

2012; Tvedt, Strømseng Sjetne, Helgeland & Bukholm, 2014). McHugh & Witkoski 

Stimpfel (2012), har visat att sjuksköterskors bedömning av patientsäkerheten 

stämmer överens med patienters behandlingsresultat. Studier har även visat att 

sjuksköterskor skattar patientsäkerheten lägre om de bedömer arbetsmiljön som 

otillfredsställande och vid långa arbetspass, det vill säga arbetspass längre än åtta 

timmar, (Witkoski Stimpfel & Aiken, 2012; Kirwan, Matthews & Scott, 2012). Det är 

viktigt att identifiera faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar 

patientsäkerheten för att kunna ge en god och säker vård. 

Bakgrund 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) stiftades med mål och syfte att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet samt för att uppnå en god arbetsmiljö. Ett hälsosamt arbete 

innebär att arbetsbelastningen för de anställda är lämplig i förhållande till deras 

förmågor och resurser, hur stor kontroll de har över sitt arbete, och det stöd de får från 

människor som är viktiga för dem (WHO, 2004). En hög arbetsbelastning leder till 

utmattning som påverkar arbetsresultatet (Van Bogaert, Timmermans, Mace Weeks, 

van Heusden, Wouters & Franck, 2013). Arbetsrelaterad stress påverkar människors 

fysiska och psykiska hälsa och uppkommer när anställda upplever att arbetskraven 

inte motsvarar möjligheterna att hantera dessa. Känslan av dåligt stöd från ledning 

och kollegor samt liten kontroll över sin arbetssituation kan också leda till 

arbetsrelaterad stress (WHO, 2004). 

En god arbetsmiljö är baserad på en förtroendefull miljö med gemensamma 

värderingar (Van Bogaert et al., 2013; WHO, 2004). En stödjande ledning på enheten 

och en bra relation mellan sjuksköterskor och läkare har en starkt positiv inverkan på 

sjuksköterskors arbetsmiljö som ökar känslan av trivsel och som leder till en 

skyddande känsla mot känslomässig utmattning och utbrändhet (Van Bogaert et al., 

2013; Ulrich, Lavandero, Woods & Early, 2014). Kommunikation, samarbete och 

respekt är faktorer som behöver samverka för att skapa en tillförlitlig organisation 

som garanterar säkerhet för både patienter och sjuksköterskor (Ulrich et al., 2014). 
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Omvårdnad innebär vissa moraliska förpliktelser uttryckta i International Council of 

Nurses etiska kod (ICN, 2017a). Det finns dock situationer i sjuksköterskors arbete 

där organisatoriska faktorer gör det svårt att utföra dessa skyldigheter. Etisk stress 

erfars ofta av sjuksköterskor när de upplever att de inte räcker till på grund av tidsbrist 

eller har en känsla av oförmåga eller inte tillräcklig kompetens att hantera vissa 

situationer. De känner sig etiskt stressade när de anser att det inte finns tillräckligt 

med sjuksköterskor på avdelningen och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter 

(Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). Enligt Ulrich et al. 

(2014) krävs lämplig bemanning för att skapa möjligheter att diskutera, lära av 

varandra och lösa moraliskt svåra situationer. 

Patientsäkerhetsarbete och säkerhetskultur 

Amalberti (2013) beskriver hur utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet började, med 

inspiration från industrin. Tanken var att om alla misstag och avvikelser i sjukvården 

rapporterades kunde brister identifieras och därmed problemen åtgärdas. Eftersom 

misstagen inte minskade genom detta arbete tillsattes säkerhetsansvariga i 

organisationerna och olika rutiner kring säkerhet arbetades fram, som till exempel 

hygienrutiner och läkemedelshantering. Detta ledde inte heller till förbättringar 

eftersom andra medicinska och administrativa uppgifter prioriterades och personalen 

följde inte föreskrifterna. I början av 2000-talet började därför arbetet med att försöka 

förbättra säkerhetskulturen genom att få vårdpersonalen mer delaktig i 

patientsäkerhetsarbetet. Med säkerhetskultur menas medarbetarnas gemensamma 

synsätt, normer och inställningar till säkerhet och säkerhetsarbete (Edberg m.fl. 

2013). Amalberti (2013) konstaterar att trots dessa insatser är resultaten fortfarande 

blygsamma och att det finns kopplingar till patientsäkerheten som i organisationernas 

patientsäkerhetsarbete inte inkluderats, nämligen arbetsförhållanden såsom 

bemanning, arbetsbörda, löner och karriärmöjligheter. Enligt säkerhetsexperter i USA 

måste dessa förhållanden tas med för att kunna förbättra patientsäkerheten (Leape et 

al., 2009). De menar att hälso- och sjukvårdspersonal behöver känna uppskattning och 

trivsel på sitt arbete och att ledningen måste skapa en arbetsmiljö där förbättring är 

möjlig. 

Vårdskador 

Patientsäkerhetslagen har som syfte att främja patientsäkerheten i hälso- och 

sjukvården (SFS 2010:659). Med patientsäkerhet menas i denna lag skydd mot 

vårdskada. Enligt lagen har vårdgivaren ansvar för att leda, kontrollera och planera 

arbetet så att kravet på god vård upprätthålls. Med vårdskada menas en händelse som 

lett till lidande, fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall men som skulle 

kunnat ha förhindrats om korrekta åtgärder hade vidtagits. Ungefär 10 % drabbas av 

en vårdskada och vårdskador ökar (Socialstyrelsen, 2017). Den vanligaste vårdskadan 

är vårdrelaterade infektioner följt av kirurgiska skador och skador relaterade till 

läkemedel. Kelly, Kutney-Lee, Lake & Aiken (2013) kunde visa på en 40 % ökad risk 

för vårdrelaterade infektioner vid otillfredsställande arbetsmiljö jämfört med en god 
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sådan. Överbeläggningar är förenat med ökad risk för smittspridning och infektioner 

(Ahyow, Lambert, Jenkins, Neal & Tobin, 2013). Deras studie fann ett starkt samband 

mellan hög beläggning och spridning av clostridium difficile-infektioner. Antalet 

överbeläggningar och utlokaliseringar, när patienten läggs in på annan 

specialistavdelning än sjukdomen kräver, har ökat på sjukhusen (Socialstyrelsen, 

2017). Utlokaliserade patienter har dubbelt så hög andel vårdtillfällen med vårdskador 

än patienter som vårdas på rätt specialistavdelning (Socialstyrelsen, 2017). 

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera avvikelser som risker, 

tillbud och skador enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Detta systematiska 

kvalitetsarbete bygger på att personalen rapporterar händelser och ska leda till 

lärande. Dock rapporteras långt ifrån alla avvikelser (Lindh & Sahlqvist, 2012). En 

studie gjord på en dansk akutmottagning visade att endast 3,5 procent av alla 

avvikelser rapporterades (Rasmussen, Meldegaard Pedersen, Pape, Lyngby 

Mikkelsen, Dyrløv Madsen & Nielsen, 2014). 

Florence Nightingales omvårdnadsteori 

Florence Nightingale-teorin är baserad på hennes efterlämnade dokument. Teorin har 

använts praktiskt under mer än ett sekel och är enkel att tillämpa även i dagens 

sjukvård (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). Nightingale inkallades år 1854 

att tjänstgöra i Krimkriget för att ta hand om sårade soldater och fick ner dödligheten 

från 60 % till 2 % genom att införa bättre mat och hygien samt rent vatten. 

Hemkommen till England inrättade hon en sjuksköterskeskola och skrev flera böcker 

som lade grunden för omvårdnaden. 

Omvårdnad var för Nightingale både en konst och en vetenskap som kräver insatser i 

form av tid och engagemang. Hon betraktade personen som en individ, inte en 

sjukdom, och hade ett holistiskt perspektiv på människan. Syftet med omvårdnad var 

att se till att miljön kring patienten anpassades så förutsättningarna blev de bästa för 

naturens läkande kraft. Specifik omvårdnad var något som utövades av utbildade 

sjuksköterskor och att observera och dokumentera var viktigt. De första 

omvårdnadsjournalerna skapades i och med denna systematiska registrering 

(Selanders et al., 1995). 

Miljön är det centrala begreppet i Florence Nightingales omvårdnadsteori. Det är 

sjuksköterskans uppgift att skapa en bra miljö kring patienten för att uppnå hälsa. I 

sina böcker ger hon exempel på omvårdnadsåtgärder som var viktiga för patientens 

hälsa: fysisk aktivitet, kontroll av buller, värme, vädring och god hygien. Genom sina 

observationer och erfarenheter kan sjuksköterskan identifiera brister och genomföra 

förändringar i miljön för att öka patientens välbefinnande (Selanders et al., 1995). 



 

 4 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och ska präglas av en humanistisk 

människosyn som omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och 

välbefinnande genom hela livet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Organisationen 

International Council of Nurses verkar för att stärka sjuksköterskeprofessionen 

internationellt (ICN, 2017b). Under senare år har det skett en stor medicinsk-teknisk 

utveckling vilket har lett till ett behov av specialiseringar inom flera områden och 

därmed flera specialistutbildningar inom sjuksköterskeyrket (Jakobsson Ung & 

Lützén, 2014). Det administrativa ansvaret har dock ökat. Patientnära vård får ge vika 

för medicinhantering, vårdsamordning och dokumentation och med detta en risk att 

sjuksköterskan får svårare att se hela patientens tillstånd vilket kan leda till en 

otillräcklig vårdkvalitet (Hendrich, Chow, Skierczynski & Lu, 2008). 

Vårdavdelningar där arbetsmiljön upplevs som otillfredsställande har ofta många nya 

sjuksköterskor med liten erfarenhet och det bidrar till att öka arbetsbördan och 

svårigheter att sluta sitt arbete i tid med övertid som följd (Dawson, Stasa, Roche, 

Homer & Duffield, 2014). 

Problemformulering 

En god arbetsmiljö, som också är patientens vårdmiljö, är viktig. För sjuksköterskan 

har arbetsbelastningen ökat. Krav på ökad effektivitet i sjukvården och begränsade 

resurser har lett till kortare vårdtider, neddragning av antalet vårdplatser och ökade 

överbeläggningar. Det är av betydelse att identifiera de faktorer i sjuksköterskans 

arbetsmiljö som får konsekvenser för patientsäkerheten.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten. 

Metod 

Metoden för detta examensarbete är en allmän litteraturstudie. Syftet med att göra en 

litteraturstudie är enligt Friberg (2012) att fördjupa och utveckla kunskaperna inom ett 

område, i detta fall inom omvårdnad. Med denna metod skapas en överblick över 

forskningsläget kring ett visst område genom att söka, analysera och ställa samman 

vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling 

Datainsamlingens första steg började med en inledande sökning på Google genom att 

i sökfältet skriva “patientsäkerhet arbetsmiljö sjuksköterska”, detta för att få ett 

helhetsintryck av vad som fanns skrivet inom det valda området (Henricson, 2012). 

Efter konstaterande att det fanns en del forskning gjord valdes olika svenska sökord 

som översattes till engelska och dessa var: work environment, workload, work 
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related, nurse, patient safety, staffing, error, missed care, mortality och infection. En 

allmän sökning påbörjades därefter i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. 

Sökorden testades i olika kombinationer för att undersöka vad sökresultatet gav och 

för att finna de lämpligaste sökorden inför den systematiska sökningen. 

Det systematiska sökningsarbetet inleddes därefter. De svenska orden patientsäkerhet, 

omvårdnad, sjuksköterska, arbetsmiljö, organisation, stress, teamarbete, ledarskap och 

patientomhändertagande valdes. Sedan översattes dessa till engelska ämnesord, så 

kallade Medical Subject Headings (MeSH), från Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 

2017a). Samma svenska sökord översattes därpå i databasen Cinahl till Cinahl 

Headings och dessa översättningar överensstämde med MeSH. De engelska sökorden 

efter översättning var: patient safety, nursing care, nurse, work environment, 

organisation, stress, teamwork, leadership och patient care. De sökord som inte fanns 

som MeSH eller Cinahl Headings söktes i databaserna istället som fritext, se 

sökordsöversikt, bilaga A. Systematisk sökning genomfördes först i databasen 

PubMed och därefter i Cinahl. Sökorden kombinerades på olika sätt och frassökning, 

trunkering samt den booelska operatorn AND användes, se sökhistorik, bilaga B. 

Samma sökord och kombinationer användes i båda databaserna. 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle ha publicerats mellan januari 2012 och 

framåt och vara skrivna på engelska. De skulle vara peer reviewed och utförda på 

medicinska och kirurgiska vårdavdelningar på sjukhus. Även studier som både 

inkluderade allmänna vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar togs med. 

Review-artiklar valdes bort. Studier som enbart var gjorda på 

intensivvårdsavdelningar exkluderades. Även studier inom primärvård, psykiatri, 

pediatrik, kvinnoklinik och särskilt boende exkluderades samt studier från Asien. I 

Cinahl valdes begränsningen “peer reviewed” men i PubMed finns ingen funktion där 

information om detta förekommer. De flesta tidskrifter i PubMed är dock peer-

reviewed enligt Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (Karolinska Institutet 

2017b) men för att säkerställa detta söktes tidskrifternas hemsidor upp för att 

kontrollera om de var peer-reviewed. 

Den systematiska sökningen inleddes i PubMed genom sökning på ”patient safety” 

(MeSH-term) AND nurs* (fritext) AND work environment (fritext). Denna sökning 

genererade 193 träffar. Samtliga titlar lästes och flertalet artiklar kunde uteslutas då 

det framkom att dessa inte överensstämde med syftet. Abstract lästes på de 

kvarvarande 31 artiklarna och av dessa gick 16 vidare för läsning av hela artikeln och 

granskning. Slutligen valdes fyra artiklar ut till att ingå i resultatet. Därefter gjordes 

en ny sökning med MeSH-termerna ”nursing care” AND organisation AND ”patient 

safety”. Denna sökning genererade 173 artiklar, varav efter titelläsning 14 artiklar 

som gick vidare till abstract-läsning. Efter läsning av abstract lästes tre artiklar i sin 

helhet och granskades och av dessa valdes två ut till resultatartiklar. En tredje sökning 

gjordes därefter med nurs* (fritext) AND teamwork (fritext) AND ”patient care” 
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(MeSH) vilket genererade 376 artiklar. Samtliga titlar lästes och därefter gick 13 

artiklar vidare till läsning av abstract. Av dessa lästes sedan fyra i sin helhet och en 

valdes ut till resultatet. 

I Cinahl gjordes en sökning på ”patient safety” (Headings) AND nurs* (fritext) AND 

work environment (Headings). Antal träffar var 52 stycken och efter läsning av 

titlarna fem gick vidare till läsning av abstract. Därefter lästes tre artiklar i sin helhet 

och två valdes ut att ingå i resultatet. Två dubbletter av redan funna artiklar hittades i 

denna sökning och redovisas som dubbletter i sökhistoriken, se bilaga B. 

Andra sökord och andra kombinationer användes i både PubMed och Cinahl men 

dessa genererade inga artiklar så de är inte redovisade. En av artiklarna hittades 

genom manuell granskning av andra artiklars referenslistor och den var från år 2011. 

Totalt 10 artiklar valdes ut att ingå i litteraturstudiens resultat. 

Båda skribenterna har arbetat inom sjukvården i över 20 år i olika verksamheter och 

har erfarenheter och förförståelse för området som skulle undersökas. 

Databearbetning 

De 10 valda resultatartiklarna lästes noga och granskades enligt Carlsson & Eimans 

(2003) kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar och är graderade enligt deras 

grad 1-3 där grad 1 har högst vetenskaplig kvalitet. Granskningen gjordes först 

individuellt för att sedan jämföras och resultatet blev likvärdigt. Artiklarna 

sammanställdes därefter i artikelöversikter, se bilaga C. I dessa presenteras författare, 

publikationsår, titel, databas som artikeln hittades i, land där studien utfördes, syftet 

med studien, metod, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall, slutsats samt gradering 

av vetenskaplig kvalitet. Därefter analyserades artiklarna, först individuellt och 

därefter gemensamt. Olika kategorier som svarade på litteraturstudiens syfte 

framträdde när artiklarnas resultat jämfördes. Dessa sorterades in i fyra preliminära 

kategorier: bemanning, kommunikation, teamkänsla och arbetsklimat. Efter 

ytterligare granskning och bearbetning formulerades resultatet till tre kategorier: 

bemanning, arbetsklimat och organisation, med tillhörande underkategorier. Dessa 

utgör litteraturstudiens resultat. 

Forskningsetiska överväganden 

I Sverige regleras forskningsetik i två lagar, Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Belmontrapporten (The National Commission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research, 1978) är viktig för forskningsetiken. Den 

föreskriver att forskning ska utföras enligt tre grundläggande principer:  
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1. Autonomiprincipen handlar om respekt för människor, respekt för autonomi, 

att människor har rätt att bestämma över sina egna liv, att de måste få 

information och medverka frivilligt.  

2. Göra-gott-principen, att inte skada deltagarna och att öka möjliga fördelar och 

minimera skada. Det är viktigt att innan en studie genomförs göra en 

riskanalys, att väga riskerna mot vinsterna.  

3. Rättviseprincipen innebär hur fördelning av fördelar och nackdelar ska ske, att 

deltagarna ska behandlas likvärdigt och sårbara populationer inte ska 

exploateras. 

Etiska överväganden ska göras inför och under en vetenskaplig studie (Henricson, 

2012). Människor får aldrig riskeras att utnyttjas, såras eller skadas. Kvalitativa 

studier skiljer sig från kvantitativa då man oftare använder sig av intervjuer och 

därmed kommer deltagarna närmare än vid till exempel en enkätstudie. Detta betyder 

att det finns en risk att deltagarna ska reagera negativt på ämnen och frågor som 

kommer upp och forskaren behöver vara medveten om detta och kunna hantera det 

(Henricson, 2012). Av de studier som ingår i denna allmänna litteraturstudie är sex 

etiskt godkända och två är beskrivet godkända av sjukhusens styrelser. Av studierna 

är det två som inte har någon uppgift om godkännande. De är gjorda i USA och 

baseras på data från olika register samt stora mängder avidentifierad enkätdata från 

sjuksköterskor (40 000 samt över 100 000 enkätsvar). 

Resultat 

Resultatet av denna allmänna litteraturstudie presenteras utifrån kategorierna 

bemanning, arbetsklimat och organisation med tillhörande underkategorier som 

beskriver hur faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. 

Bemanning 

Bemanningens påverkan på patientöverlevnad 

Aiken, Cimiotti, Sloane, Smith, Flynn & Neff (2011) beskrev hur 

sjuksköterskebemanningen och arbetsmiljön påverkade patienters behandlingsresultat. 

I medeltal hade varje sjuksköterska ansvar för fem patienter. För varje ökning med en 

patient per sjuksköterska ökade risken för patienten att dö med tre procent. Om 

sjuksköterskebemanningen ökade påverkades utgången positivt för patienterna men 

bara på de sjukhus där sjuksköterskorna hade skattat arbetsmiljön som god. På de 

sjukhus där arbetsmiljön skattades som dålig hade det ingen betydelse. Bättre 

arbetsmiljö minskade risken för dödsfall och komplikationer oavsett hur bemanningen 

såg ut men effekten var tydligast på sjukhusen med bäst bemanning. På de sjukhus 

med lägst bemanning men som hade en bättre skattad arbetsmiljö minskade 
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dödligheten med två procent medan på sjukhus med bäst bemanning och god 

arbetsmiljö minskade dödligheten med 14 % (Aiken et al., 2011). 

En bättre bemanning och arbetsmiljö på medicinska och kirurgiska vårdavdelningar 

resulterade i en högre patientöverlevnad efter hjärtstillestånd (McHugh et al., 2016). I 

studien ansvarade i medeltal sjuksköterskorna för sju patienter var. För varje extra 

patient per sjuksköterska minskade chansen för patienten att överleva ett hjärtstopp 

med fem procent. Det var 16 % minskad sannolikhet för överlevnad på sjukhus med 

dåligt skattad arbetsmiljö i jämförelse med de som hade en bra arbetsmiljö. På 

intensivvårdsavdelningen fanns inget samband mellan sjuksköterskors bemanning och 

patientöverlevnad men bemanningen där var som norm två patienter per 

sjuksköterska. När patienten på grund av sitt tillstånd övervakades eller krävde 

övervakningsapparaturer var överlevnaden bättre (McHugh et al., 2016). De sjukhus 

som hade 10 % fler sjuksköterskor med kandidatexamen hade fyra procents lägre risk 

för komplikationer och dödsfall för patienter oavsett om arbetsmiljön skattades som 

god eller dålig (Aiken et al., 2011). 

Bemanningens inverkan på hur patientsäkerheten skattas 

En bättre bemanning bidrog till att sjuksköterskorna skattade patientsäkerheten högre 

(Aiken et al., 2012; Kear & Ulrich, 2015; Lawton, Carruthers, Gardner, Wright & 

McEachan, 2012; Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter & Lindqvist, 2013). En 

god bemanning gjorde även att sjuksköterskorna kände sig trygga och hade möjlighet 

att diskutera omvårdnadsfrågor med andra sjuksköterskor (Smeds Alenius et al., 

2013). Studien visade även att antal år i yrket inte hade någon betydelse vid skattning 

av patientsäkerheten. Aiken et al. (2012) visade att sjuksköterskor på sjukhus som 

hade god arbetsmiljö skattade kvalitén och patientsäkerheten högre och patienter gav 

även dessa sjukhus bättre betyg. Studien redovisade att sjuksköterskorna i Norge hade 

ansvar för minst antal patienter, 5,4 stycken, medan Tyskland låg i topp med 13 

stycken. I Sverige hade en sjuksköterska ansvar för i medeltal 7,7 patienter. För varje 

extra patient per sjuksköterska ökade sannolikheten att sjuksköterskorna skattade 

patientsäkerheten som bristfällig (Aiken et al., 2012). 

Låg bemanning och otillräcklig utbildning tycktes ha samband med bristfällig 

följsamhet till hygienrutiner vilket påverkade patientsäkerheten negativt (Kear & 

Ulrich, 2015). Sjuksköterskorna beskrev även situationer när de stod ensamma med 

patienter som blev akut försämrade och ingen kollega fanns i närheten att hjälpa till. 

Vidare såg Kear & Ulrich (2015) att på grund av att det inte fanns tillräckligt med 

personal kunde sjuksköterskorna bli inringda att arbeta övertid och många upplevde 

att patientsäkerheten hotades på grund av långa arbetspass, ofta 12 timmar långa, och 

den trötthet som följde efter det. Paquet, Courcy, Lavoie-Tremblay, Gagnon & 

Maillet (2013) redovisade att en sämre sjuksköterskebemanning ökade risken för 

felmedicineringar och förlängde vårdtiderna. Sjukhus med fler utbrända och 
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missnöjda sjuksköterskor och som hade fler patienter per sjuksköterska fick lägre 

betyg av patienterna (Aiken et al., 2012). 

Bemanningens betydelse för uteblivna omvårdnadsåtgärder 

Ju färre patienter sjuksköterskorna ansvarade för ju färre omvårdnadsåtgärder uteblev 

beskrevs av Ball et al. (2013). Det var 86 % av sjuksköterskorna som rapporterade att 

en eller flera åtgärder missats på grund av tidsbrist under det senaste arbetspasset. Om 

arbetsmiljön skattades som god uteblev 2,8 åtgärder jämfört med 5,6 där arbetsmiljön 

skattats som dålig. Fler åtgärder uteblev under dag- och eftermiddagspass än under 

natten. Ju fler patienter som behövde hjälp med egenvård eller behövde regelbunden 

övervakning resulterade i att fler åtgärder uteblev. De åtgärder som oftast 

prioriterades bort eller inte hanns med var att prata med och utbilda patienter, skriva 

och uppdatera vårdplaner och att smärtlindra. Ausserhofer et al. (2013) redovisade 

även att 27 % av sjuksköterskorna inte hann att korrekt övervaka patienterna och cirka 

25 % rapporterade att patienter inte vändes för att förhindra trycksår. I studien 

framkom även, liksom i Ball et al. (2013), att sjukhus där sjuksköterskor bedömt 

arbetsmiljön som god hade färre patienter per sjuksköterska och färre andel uteblivna 

omvårdnadsåtgärder. Kvinnliga sjuksköterskor, deltidsanställda samt sjuksköterskor 

med längre arbetslivserfarenhet rapporterade även de färre uteblivna 

omvårdnadsåtgärder. 

Kalisch, Gosselin & Hee Choi (2012) kom fram till att sjuksköterskor på 

vårdavdelningar som hade minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder beskrev att 

bemanningen oftast var tillräcklig men om det fattades personal upplevde 

sjuksköterskorna att de ändå klarade av sina arbetsuppgifter, man hjälptes åt samt 

kollegor ställde upp och arbetade extra om det behövdes. De vårdavdelningar som 

hade svårt att få tillräcklig bemanning hade flest uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskorna var mycket motvilliga till att erbjuda sig arbeta extra då de upplevde 

att de ständigt blev tillfrågade att arbeta övertid på grund av personalbrist (Kalisch et 

al., 2012). 

Ausserhofer et al. (2013) kom fram till att utbildningsnivån inte hade någon 

signifikant betydelse vad gällde andel uteblivna omvårdnadsåtgärder. De 

omvårdnadsåtgärder som inte blev utförda i studien av Ball et al. (2013) var inom 

sjuksköterskans ansvarsområde, därför kunde inte undersköterskor agera som 

substitut. Studien fann inget stöd för att tillgången till undersköterskor ökade 

sjuksköterskors möjligheter att genomföra omvårdnadsåtgärderna. 

Arbetsklimat 

Kommunikation mellan sjukhuspersonal 

I studien av Kalisch et al. (2012) beskrev sjuksköterskorna kommunikationen som 

mycket god mellan olika personalkategorier och mellan dem själva på de 
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vårdavdelningar som hade minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder. De 

vårdavdelningar som redovisade flest uteblivna omvårdnadsåtgärder hade dock en 

bristande kommunikation eller uppgav att man inte talade med varandra 

överhuvudtaget, ofta på grund av tidsbrist. Kommunikationsmissar beskrevs av Kear 

& Ulrich (2015), när patienten flyttade från en klinik till en annan eller till en annan 

vårdnivå. Dessa missar kunde vara information om symtom på infektion som ledde 

till fördröjd behandling och komplikationer. En annan arbetsmiljöfaktor som 

påverkade patientsäkerheten var den fysiska arbetsmiljöns utformning (Kalisch et al., 

2012). De vårdavdelningar med minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder beskrev sin 

arbetsplats som geografiskt mindre med möjlighet att ha uppsikt över varandra och att 

lätt kunna kommunicera med varandra. Det omvända gällde på de vårdavdelningar 

med flest antal uteblivna omvårdnadsåtgärder som karaktäriserades av en arbetsplats 

med stora ytor som gjorde det svårt att kommunicera. 

Samarbete i arbetsgruppen 

Ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och läkare hade tydligt samband med 

sjuksköterskors skattning av god patientsäkerhet enligt Smeds Alenius et al. (2013). 

Paquet et al. (2013) visade på samband mellan att känna engagemang och stolthet 

över att vara en del av sin arbetsgrupp och mindre risk för felmedicineringar. Kalisch 

et al. (2012) påvisade att de vårdavdelningar som hade minst antal uteblivna 

omvårdnadsåtgärder karaktäriserades av en god teamkänsla. Alla medarbetare 

fokuserade på hela arbetsgruppens och patienternas behov. De uttryckte att hela 

teamet hade ett ansvar, att alla behövde arbeta bra tillsammans och hjälpas åt. De 

kunde till exempel påminna varandra om att tvätta händerna om de märkte att någon 

glömt detta. Sjuksköterskorna på vårdavdelningar med god teamkänsla och minst 

antal uteblivna omvårdnadsåtgärder kunde även ta raster och blev sällan avbrutna 

under dessa (Kalisch et al., 2012). 

Sjuksköterskor med kortare erfarenhet upplevde att de mer erfarna sjuksköterskorna 

inte lät dem utföra vissa arbetsuppgifter utan hellre gjorde dem själva för att det gick 

fortare (Lawton et al., 2012). De mer erfarna sjuksköterskorna upplevde dock att det 

fanns en övertro på deras kunskap och var besvärade över att ständigt bli avbrutna av 

frågor. Det framkom även att oerfarna sjuksköterskor var mindre benägna att 

ifrågasätta läkarnas ordinationer, även om de uppfattade dem som felaktiga. 

Sjuksköterskorna beskrev även en bristande insikt i varandras roller som ledde till en 

dålig struktur på arbetet. Sjuksköterskorna återgav att de ofta blev avbrutna i sitt 

arbete och att detta medförde en risk men att det hände så ofta att det blivit normen på 

arbetet. De blev avbrutna av både annan personal och av patienter och anhöriga och 

upplevde att detta var en ständig källa till stress och irritation (Lawton et al., 2012). 

De vårdavdelningar med minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder hade personal 

som stannat kvar länge på sina tjänster (Kalisch et al., 2012). Sjuksköterskorna trivdes 

på sitt arbete. Motsatsen beskrevs på de vårdavdelningar med flest antal uteblivna 
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omvårdnadsåtgärder. Dessa hade hög personalomsättning, personalen var extremt 

negativ, hade många klagomål över avdelningen, över arbetskollegorna, patienterna 

och sjukhuset de arbetade på. Lawton et al. (2012) beskrev att sjuksköterskorna 

konstant kände press gentemot andra sjuksköterskor att hävda sig själva och sitt 

kunnande. Sjuksköterskorna kände ofta att de inte vågade fråga av rädsla att verka 

okunniga och tog hellre risken att göra fel än att fråga om hjälp. De kände även att de 

var tvungna att bevisa att de alltid klarade av stressen och en hög arbetsbörda, de ville 

vara “en duktig sjuksköterska”. 

Organisation 

Ledarskapets inverkan på patientsäkerheten 

Bättre stöd från chefer och tydliga mål, ett bättre arbete kring policy och insatser 

kring frånvaro och personalomsättning samt arbete för att minska övertid var enligt 

Paquet et al. (2013) faktorer som ledde till färre felmedicineringar. Smeds Alenius et 

al. (2013) visade att synliga och kompetenta chefer hade starkt samband med en bättre 

skattning av patientsäkerheten. Sjuksköterskor på de vårdavdelningar som hade minst 

uteblivna omvårdnadsåtgärder beskrev en chef som var medveten och intresserad av 

arbetet som pågick på hela avdelningen men även om varje anställds arbetssituation 

(Kalisch et al., 2012). Chefen uppfattades som villig att hjälpa till om det skulle 

behövas, gav feedback och var flexibel samt var synlig även vid sin frånvaro. 

Sjuksköterskor på vårdavdelningar med flest uteblivna omvårdnadsåtgärder beskrev 

en chef som var frånvarande och avståndstagande och som inte var på plats. Chefen 

upplevdes inte ha förståelse för vad som pågick på avdelningen (Kalisch et al., 2012). 

Prioritering av och uppfattning om avvikelserapportering 

Sjuksköterskor som arbetade inom ett icke dömande arbetsklimat som uppmuntrade 

avvikelserapportering uppgav att detta var en viktig faktor för att undersöka och 

förbättra patientsäkerheten enligt Kear & Ulrich, (2015); Lawton et al. (2012). Kear & 

Ulrich (2015) visade att sjuksköterskorna inte prioriterade att rapportera avvikelser på 

grund av en stor mängd administration och brist på tid. Underbemanning, dokument 

som var besvärliga att fylla i och datasystem som inte var synkroniserade ledde till 

svårigheter att dokumentera avvikelser. När en händelse rapporterades utreddes den 

dessutom sällan av ledningen och rapporteringen uppfattades därför inte ha någon 

betydelse vilket gjorde att sjuksköterskorna inte rapporterade. Många sjuksköterskor 

fruktade också att avvikelserapporteringen skulle leda till bestraffningar. Lawton et al. 

(2012) angav även flera andra skäl till varför avvikelser inte rapporterades: en 

osäkerhet på vad som var en avvikelse, en ovilja att rapportera en händelse som inte 

orsakat skada, att bara rapportera händelser som de själva var ansvariga för, brist på 

självförtroende och en kultur av skuldbeläggande. 
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Diskussion   

Metoddiskussion 

Metoden för denna studie är en allmän litteraturstudie där syftet var att beskriva hur 

olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Metoden 

lämpar sig väl för studiens syfte genom att den sammanställer och ger en överblick av 

forskningsläget inom det område som ska undersökas (Friberg, 2012). 

Sökningar efter artiklar gjordes i PubMed och Cinahl, först genom en allmän sökning 

och därefter en systematisk. I den allmänna sökningen visade det sig att sökningar i 

PsycInfo inte tillförde något till datainsamlingen, därför gjordes ingen systematisk 

sökning i denna databas. Sökningar gjordes i flera databaser och ger styrka och 

trovärdighet till litteraturstudien genom att på så sätt öka chansen till att finna artiklar 

som svarade till studiens syfte (Henricson, 2012). Dessa databaser valdes utifrån 

ämnet omvårdnad och genom att söka i databaser med denna inriktning görs 

antagandet att de mest relevanta artiklarna har hittats. Genom att först göra en allmän 

sökning ger detta litteraturstudien bekräftelsebarhet eftersom det därmed ökar 

kunskapen om litteraturen och en hjälp att hitta lämpliga sökord (Henricson, 2012). I 

den allmänna sökningen användes flera sökord som valdes bort i den systematiska 

sökningen eftersom de inte var tydligt kopplade till arbetsmiljö. De sökord som 

använts i den systematiska sökningen förmodas vara relevanta för syftet med denna 

litteraturstudie. Samma sökord och kombinationer användes i båda databaserna vilket 

ökar trovärdigheten. Fraser, trunkering och den booelska operatorn AND användes 

för att göra sökningen mer avgränsande och förmodas därmed öka litteraturstudiens 

pålitlighet (Henricson, 2012). Om fler sökord använts i datainsamlingen eller om en 

mer utökad sökning gjorts med hjälp av till exempel den booelska operatorn OR hade 

detta möjligen genererat fler artiklar. Flera artiklar hittades i båda databaserna och 

slutligen framkom dubbletter i sökningarna vilket tyder på att området ringats in. 

Inklusionskriterierna för studierna var att de skulle vara gjorda på medicinska och 

kirurgiska vårdavdelningar eftersom antagandet gjordes att det var angeläget att 

utforska den miljön i första hand. Även studier som inkluderade både allmänna 

vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar togs med eftersom den allmänna 

sökningen visade att många studier var gjorda inom dessa verksamheter. Studier 

gjorda enbart på intensivvårdsavdelningar exkluderades eftersom arbetsförhållandena 

och bemanningen gällande antal patienter per sjuksköterska skiljer sig åt från 

allmänna vårdavdelningar. Studier inom primärvård, psykiatri, pediatrik, kvinnoklinik 

och på särskilda boenden exkluderades också därför att de är organisationer med lite 

andra förutsättningar. Sökningarna genererade även artiklar från Asien men vid 

analysen av dessa insågs att arbetsförhållandena skiljde sig från svenska förhållanden, 

antal patienter per sjuksköterska var betydligt fler samt arbetspassen var längre, och 

därför exkluderades dessa länder. En studie är gjord i Sverige och detta ger styrka och 

överförbarhet till litteraturstudien och möjliggör en jämförelse mellan Sverige och 

övriga länder som inkluderats. Det är möjligt att om fler artiklar inkluderats, framför 
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allt studier på intensivvårdsavdelningar och studier från länder som exkluderats, 

skulle resultatet blivit annorlunda.  

I sökhistoriken redovisas bara de sökningar som genererat artiklar. En artikel togs 

med efter granskning av resultatartiklarnas referenslistor eftersom den svarade väl 

mot syftet. Denna refereras till av flera resultatartiklar och är från år 2011. Samtliga 

valda artiklar är bekräftat peer reviewed. Granskningen av artiklarna gjordes med 

hjälp av Carlsson & Eimans (2003) granskningsmallar eftersom dessa ansågs ha god 

tillämplighet och var lättarbetade. Först skedde en individuell granskning för att 

därefter jämföras, detta för att öka pålitligheten (Henricson, 2012). Artiklarna 

graderades likvärdigt och samtliga uppnådde enligt granskningsmallarna hög 

vetenskaplig kvalitet, grad 1, vilket ökar resultatets trovärdighet. Artiklarnas resultat 

sammanställdes därefter, först individuellt, diskuterades sedan gemensamt och 

sorterades gemensamt in i olika kategorier, också för att stärka pålitligheten. 

Litteraturstudiens resultat baseras på tio artiklar, sju kvantitativa och tre kvalitativa. 

De kvantitativa mäter statistiskt hur patientsäkerheten av olika arbetsmiljöfaktorer 

påverkas. I de kvalitativa studierna har sjuksköterskorna fått komma till tals och 

berätta om sina åsikter och upplevelser. Genom denna variation kompletteras 

resultatet och ger en djupare förståelse för problemet och ger litteraturstudien styrka 

och trovärdighet. 

När vetenskapliga artiklar ska granskas har studenten kanske inte alltid tillräckliga 

kunskaper i engelska eller om forskningsmetoderna och det kan leda till 

misstolkningar (Henricson, 2012). Detta har tagits i beaktande i denna litteraturstudie. 

Skribenternas egna åsikter har satts åt sidan vid analysen av artiklarna. Trots detta, 

och trots att båda arbetar inom andra verksamheter än inom slutenvården, är det 

möjligt att skribenternas förförståelse av det undersökta området har påverkat val av 

sökord och resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna allmänna litteraturstudie visar att det finns flera olika faktorer i 

arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten och att det är liknande resultat 

internationellt (Aiken et al., 2011; Aiken et al., 2012; Ausserhofer et al., 2013; Ball et 

al., 2013; Kalisch et al., 2012; Kear & Ulrich, 2015; Lawton et al., 2012; McHugh et 

al., 2016; Paquet et al., 2013; Smeds Alenius et al., 2013). En positiv förstärkning av 

dessa arbetsmiljöfaktorer leder till en bättre patientsäkerhet medan en negativ 

förstärkning leder till det motsatta. Föreliggande litteraturstudie visar även att ibland 

måste olika kombinationer övervägas för att förbättra kvalitén och säkerheten i 

sjukvården. Genomgående framkommer att sjuksköterskor upplever att de inte hinner 

med sina arbetsuppgifter, att de är missnöjda och att de anser att det finns brister i 

patientsäkerheten.  
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Bemanningen spelar stor roll och om den inte är tillräcklig eller uppfattas som god har 

patienter till och med ökad risk att dö (Aiken et al., 2011; McHugh et al., 2016). 

Bristande bemanning gör att det är svårt att ha uppsikt över patienterna (Kear & 

Ulrich, 2015). Bristande arbetsmiljö är förenat med avbrott och ineffektivitet i arbetet 

(Lawton et al., 2012; Kalisch et al., 2012) och detta försämrar också möjligheten att 

övervaka vilket leder till fördröjd respons där snabbt agerande och beslut ofta är 

avgörande för utgången för patienten. Andra studier bekräftar att otillräcklig 

bemanning påverkar patientsäkerheten negativt (Diya et. al., 2011; Tvedt et al., 2014; 

Wiltse Nicely, Sloane & Aiken, 2013). Om bemanningen inte är tillräcklig har inte 

sjuksköterskorna tid och möjlighet att upptäcka om en patient försämras vilket då kan 

leda till komplikationer, vårdskador och längre vårdtider. 

Det framkom i studien av Aiken et al. (2011) att om arbetsmiljön inte uppfattades som 

god så spelade det ingen roll att bemanningen ökades. Dödligheten minskade då bara 

ett par procent medan på sjukhus med god arbetsmiljö var det så mycket som 14 %. 

Liknande resultat visade McHugh et al. (2016). Paquet et al. (2013) visade att bättre 

sjuksköterskebemanning minskade risken för felmedicineringar och vårdtiderna 

förkortades dessutom. Om resurser sätts in i form av ökad bemanning, men det finns 

andra faktorer i arbetsmiljön som inte upplevs bra, är det inte garanterat att 

patientsäkerheten förbättras. En annan studie visar att genom att investera i 

arbetsmiljön ökar vårdkvalitén men kostnaderna behöver däremot inte öka (Martsolf 

et al., 2014). Ökades sjuksköterskebemanningen minskade antalet avvikelser och även 

vårdtiderna men kostnaderna ökade inte. Personalkostnader är en stor del av 

sjukvårdens ekonomi och det talas ofta om att det inte finns pengar till att anställa 

personal. Förbättrad arbetsmiljö leder till bättre patientsäkerhet och kan också 

långsiktigt vara mer kostnadseffektivt. 

Ausserhofer et al. (2013); Ball et al. (2013); Kalisch et al. (2012) kom fram till 

överensstämmande resultat vad gällde vilka omvårdnadsåtgärder som oftast uteblivit. 

Sjuksköterskorna prioriterade de mer livsviktiga uppgifterna som olika medicinska 

åtgärder men prioriterade bort samtal och orsakerna var bristande bemanning och 

dålig arbetsmiljö. Detta har även framkommit i en studie av Schubert et al. (2012) 

som beskrev ett tydligt samband mellan ökad dödlighet hos inneliggande patienter där 

sjuksköterskorna uppgav högre antal uteblivna omvårdnadsåtgärder. En annan studie 

bekräftar att faktorer i arbetsmiljön, såsom hög arbetsbelastning, bristande 

kommunikation och trivsel, spelar stor roll för att omvårdnadsåtgärder uteblir 

(Blackman et al., 2014). När kraven blir för stora leder detta till stress som kan vara 

svår att hantera och ett sätt kan vara att prioritera bort arbetsuppgifter. Det finns 

uppenbara risker med att arbetsuppgifter missas och den etiska stressen kan bli 

kännbar (Silén m.fl. 2011). Det centrala i omvårdnaden och i Florence Nightingales 

holistiska syn är att se hela människan, inte bara det mest akuta (Selanders et al., 

1995). Hon menade även att genom att skapa en god miljö ges bättre villkor för 

läkning. Om sjuksköterskan ges bättre förutsättningar att arbeta i en god miljö kring 
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patienten, att hinna samtala och vårda ges ökad möjlighet till förståelse för hela 

patientens situation och bättre förutsättningar att upptäcka förändringar som kan ha 

konsekvenser för patientens tillstånd och mående. Van Bogaert et al. (2013) menar att 

goda förutsättningar också leder till minskad risk för stress, flykt från yrket, 

utmattning och utbrändhet hos sjuksköterskan. Det är även detta som är målet med 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), att förebygga ohälsa och uppnå god arbetsmiljö 

och det är viktigt att lagen följs så att sjuksköterskor får möjlighet att arbeta i en god 

arbetsmiljö. 

Ausserhofer et al. (2013) fann att sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet 

missade färre omvårdnadsåtgärder. En sjuksköterska med fler år i yrket hade större 

erfarenhet och mod att lita till sin kunskap, mod att även våga ifrågasätta en felaktig 

ordination (Lawton et al., 2012). Dock, i studien av Smeds Alenius et al. (2013) 

framkom att det inte spelade någon roll hur många år sjuksköterskorna hade arbetat, 

nyfärdiga och erfarna sjuksköterskor var eniga i bedömningen av patientsäkerheten. 

En sjuksköterska som arbetat en längre tid blir säkrare i sin yrkesroll och det är 

särskilt viktigt för oerfarna sjuksköterskor att kunna känna stöd och få möjlighet att 

fråga och få hjälp av mer erfarna kollegor. Sjuksköterskor som arbetade deltid 

missade färre omvårdnadsuppgifter var signifikant i studien av Ausserhofer et al. 

(2013) och Kear & Ulrich (2015) såg att långa arbetspass ledde till sämre 

patientsäkerhet. Andra studier har kommit fram till liknande resultat, ju längre 

arbetspass, ju sämre skattas patientsäkerheten (Witkoski Stimpfel & Aiken, 2012). 

WHO förespråkar en god balans mellan arbetsbelastning och resurser för att arbetet 

ska vara hälsosamt (WHO, 2004). Om krav finns för lämplig arbetsbelastning, rimliga 

arbetstider och tid för återhämtning finns bättre förutsättningar att arbeta 

patientsäkert. 

Dödligheten minskade med fler anställda sjuksköterskor med kandidatexamen enligt 

Aiken et al. (2011). Ausserhofer et al. (2013) fann dock inte något samband mellan 

utbildningsnivå och uteblivna omvårdnadsåtgärder. Studien av Aiken et al. (2011) är 

gjord i USA och studien av Ausserhofer et al. (2013) är gjord i Europa. Möjligen kan 

skillnaderna i resultat bero på att länderna och utbildningsnivåerna skiljer sig åt och 

det därför är svårt att jämföra. Vad Ball et al. (2013) konstaterade i sin studie från 

England var dock att undersköterskor inte kunde ersätta sjuksköterskor och inte heller 

underlätta för sjuksköterskor att hinna med sina omvårdnadsuppgifter eftersom 

uppgifterna låg inom sjuksköterskans ansvarsområde. I rådande sjuksköterskebrist 

diskuteras och planeras att andra yrkesgrupper ska avlasta sjuksköterskorna. Det är 

viktigt att sjuksköterskor ges förutsättningar att utföra nödvändiga 

omvårdnadsåtgärder så att patientsäkerheten upprätthålls. 

Hur hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde arbetsklimatet spelade stor roll för hur 

avdelningen presterade (Paquet et al., 2013). Bättre bemanning, bättre stöd från chefer 

och att trivas i sin arbetsgrupp ledde till färre felmedicineringar och minskade 



 

 16 

vårdtider, men även till minskad frånvaro, övertid och personalomsättning. Hur 

sjuksköterskorna bedömde vårdkvalité och patientsäkerhet stämde överens med hur 

patienterna bedömde densamma (Aiken et al., 2012). I samma studie visade resultat 

från varje land att det fanns brist på förtroende hos sjuksköterskorna för ledningens 

förmåga att lösa problemen i sjukvården. Det har framkommit i en annan studie att en 

lyhörd och förstående ledning som involverar personalen i beslut, möjlighet till 

flexibelt schema och att ledningen förstår behovet av balans mellan arbete och fritid 

förbättrar trivseln och prestationsförmågan hos sjuksköterskor (Dawson et al., 2014). 

Ledningen bör dra nytta av sjuksköterskors synpunkter och se dessa som en möjlighet 

att främja vårdkvalité och patientsäkerhet. Att använda sjuksköterskors bedömningar 

av arbetsbelastning och uteblivna omvårdnadsåtgärder kan göra det möjligt för 

arbetsgivare att identifiera avdelningar med otillräcklig sjuksköterskebemanning och 

bristfällig arbetsmiljö som utsätter patienten för risker. 

I studierna av Kear & Ulrich (2015); Lawton et al. (2012) framkom det som beskrivits 

i en annan studie (Rasmussen et al., 2014) att avvikande händelser sällan 

rapporterades. Tidsbrist var en vanlig orsak till att avvikelser inte skrevs och det 

uppfattades inte heller som viktigt. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att 

dokumentera avvikelser (SFS 2010:659) och att ta upp avvikelser för diskussion i 

arbetsgruppen för att lära av misstag är en stor del i patientsäkerhetsarbetet. Det är 

viktigt att det uppfattas som meningsfullt och att det ges möjlighet att dokumentera 

avvikelser. Avvikelserapportering är ett bra verktyg för ledningen att upptäcka brister 

och utebliven omvårdnad. Om det är mycket som missas kan det vara tecken på 

bristande bemanning eller arbetsmiljö som behöver åtgärdas. Ledningen behöver 

verka för att prioritera denna uppgift. 

Avvikelserapportera, kvalitetsregistrera och följa riktlinjer är viktigt för 

patientsäkerheten men detta arbete har inte gett så stora resultat som förhoppningen 

varit (Amalberti, 2013). Skribenterna till denna litteraturstudie anser, precis som 

Leape et al. (2009), att det är nödvändigt att även fokusera på arbetsmiljön. Antalet 

anmälningar till Arbetsmiljöverket om ingripande från skyddsombud i vård och 

omsorg har ökat från 97 stycken år 2011 till 143 stycken år 2016 enligt A. Althén, 

verksamhetsstatistiker på Arbetsmiljöverket (personlig kommunikation 28 mars 

2017). Eftersom sjuksköterskans arbetsmiljö spelar stor roll för patientsäkerheten är 

denna utveckling mycket oroande och det är mycket viktigt att detta hörsammas i 

politiska styrsystem och organisationer. 

Konklusion 

Denna allmänna litteraturstudie visar hur olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö 

påverkar patientsäkerheten. Det krävs en god bemanning, ett gott arbetsklimat och en 

lyhörd organisation för att upprätthålla en patientsäker vård. Genom att eftersträva 

dessa faktorer ökar patientsäkerheten och patientöverlevnaden. Dessutom leder det till 

ökad trivsel hos sjuksköterskor och nöjdare patienter. 
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Implikation 

En hel del forskning är gjord på sjukhus men mer forskning behövs även inom 

pediatriken, primärvården och hemsjukvården. Det är en del forskat kring faktorer i 

sjuksköterskors arbetsmiljö och deras betydelse för patientsäkerheten men mer 

forskning behövs kring arbetsklimatets och utbildningsnivåns betydelse för 

patientsäkerheten. Omvårdnadsåtgärder som uteblir var något som framkom tydligt i 

denna litteraturstudie men mer forskning behövs hur det ser ut i Sverige. Mätning av 

hur många omvårdnadsåtgärder som uteblir under ett arbetspass är ett sätt att mäta 

patientsäkerhet. Antal uteblivna omvårdnadsåtgärder relaterar till otillräcklig 

bemanning och bristande arbetsmiljö och ger en tydlig signal till ledningen om 

patientsäkerheten på enheterna. 

Lokalernas utformning har visat sig spela roll för kommunikation och patientsäkerhet 

men mer forskning behövs kring detta. Om fler enkelrum byggs, som kan tänkas vara 

bra utifrån synpunkter kring smittspridning och medicinhantering, kan detta dock 

försvåra kommunikationen i arbetsgruppen samt kräva ökad bemanning. Det är viktigt 

att ta forskningen i beaktande samt göra sjuksköterskor delaktiga i organisatoriska 

förändringar, kring planering av bemanning och vid utformning av nya sjukhus och 

ombyggnationer innan det genomförs åtgärder som kanske inte är adekvata, 

kostnadseffektiva eller framför allt patientsäkra. 

Vad skribenterna särskilt skulle vilja ta reda på är varför forskningsresultaten inte 

implementeras i verksamheterna. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord PubMed Cinahl 

patientsäkerhet “patient safety”  (MeSH) “patient safety” (MH exact subject heading) 

omvårdnad, 

sjuksköterska 
nurs* nurs* 

arbetsmiljö 
work environment 

(fritext) 

work environment (MH exact subject 

heading) 

omvårdnad “nursing care” (MeSH)   “nursing care” (MH exact subject heading) 

organisation organisation (fritext) organisation (fritext) 

stress stress (fritext) stress (MH exact subject heading) 

teamarbete teamwork (fritext) teamwork (MH exact subject heading) 

ledarskap leadership (MeSH) leadership (MH exact subject heading) 

patientomhändertagande “patient care” (MeSH) “patient care” (MH exact subject heading) 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 1: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170222 PubMed 

“patient safety” AND nurs* AND 

work environment. limits: humans, 

5 years, english 193 31 16 4 

170222 PubMed 

“nursing care” AND organisation 

AND “patient safety”. 

limits: humans, 5 years, english 173 14 3 2 

170222 PubMed 

nurs* AND teamwork AND 

“patient care”. limits: humans, 5 

years, english 376 13 4 1 

170222 Cinahl 

“patient safety” AND nurs* AND 

work environment. limits: human, 

5 years, english, academic journal, 

peer reviewed 52 5 3 2 (2*) 

 

*dubblett 

En artikel hittades genom en annan artikels referenslista.



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Aiken, L. H., Cimiotti, J. P., Sloane, D. M., Smith, H. L., Flynn, L., & Neff, D. F. 

(2011). The effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in 

hospitals with different nurse work environments. Medical Care, 49(12), 1047-1053. 

Land  
Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att ta reda på hur sjuksköterskebemanning, sjuksköterskors utbildningsnivå och 

arbetsmiljö är förknippade med sjukhusvårdade patienters behandlingsresultat 

avseende komplikationer och dödlighet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie samt enkätstudie. 

Beskrivande. 

Urval Behandlingsresultat från 665 sjukhus i fyra stater studerades. Data hämtades från 1 

262 120 epikriser inom allmän- ortoped- och kärlkirurgi för patienter mellan 19-89 

år. Enkäter insamlades från 39 038 sjuksköterskor från samma stater. 

Datainsamling Data hämtades från American Hospital Association om sjukhusens egenskaper, till 

exempel om antal sängplatser. En enkät mailades slumpmässigt till sjuksköterskor i 

fyra stater och insamlades mellan september 2005 och augusti 2006 i Kalifornien, 

Pennsylvania och New Jersey, och mellan november 2007 och april 2008 i Florida. I 

genomsnitt svarade 60 sjuksköterskor/sjukhus. Enkäten innehöll frågor om hur 

sjuksköterskorna bedömde arbetsbelastning, arbetsmiljö, patientsäkerhet, vårdkvalité, 

samt hur ofta avvikelser inträffar på deras avdelning, hur nöjda de var med sitt arbete, 

om de kände sig utbrända, vad de hade för utbildning och hur många patienter de 

ansvarat för under sitt senaste arbetspass. Mätinstrumentet PES-NWI användes för att 

ta reda på hur arbetsmiljön skattades. Patienter med allmän- ortopediska och 

kärlkirurgiska diagnoser valdes ut och data om dödsfall inom 30 dagar på 

inneliggande patienter inklusive dödsfall på grund av tillstötta komplikationer 

inkluderades på dessa patienter. 

Dataanalys Statistisk analys. Beskrivande statistik användes för att beskriva sjukhusen liksom 

patienterna och sjuksköterskorna. Logistisk regression användes för att jämföra 

effekterna av sjuksköterskebemanning, arbetsmiljö och utbildningsnivå med 

dödligheten både före och efter jämförelse med andra sjukhus. Dataprogrammet 

STATA version 10.1 användes vid analysen. 

Bortfall Enkäten mailades till 272 783 sjuksköterskor i fyra stater och det kom in över 100 

000 svar. Av dessa var det 39 038 som valdes ut eftersom att de andra arbetade inte 

på de sjukhus man valt att studera. Svarsfrekvensen var 39%. Ingen påminnelse 

skickades ut. 

Slutsats Påverkan på dödligheten genom att minska arbetsbelastningen med en patient mindre 

per sjuksköterska är praktiskt taget noll på sjukhus där arbetsmiljön är skattad som 

bristfällig men minskar risken att dö med fyra procent på sjukhus med blandad 

arbetsmiljö. På sjukhus med god arbetsmiljö minskar risken att dö med nio procent. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

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

M., … Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital 

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

United States. BMJ, 2012; 344:e1717. 

Land  
Databas 

Totalt tolv europeiska länder samt USA. 

PubMed 

Syfte Att avgöra om sjukhus med god vårdorganisation, som god bemanning och bra 

arbetsmiljö, kan påverka vården av patienter och få sjuksköterskor att vilja stanna 

kvar på sin arbetsplats. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätundersökning. 

Beskrivande. 

Urval Fördelningen var 33 659 sjuksköterskor på 488 akutsjukhus och 11 318 patienter på 

210 sjukhus i Europa samt 27 509 sjuksköterskor på 617 sjukhus och fler än 120 000 

patienter på 430 sjukhus i USA. 

Datainsamling Enkätdata från Europa samlades in under år 2009-2010 och i USA under år 2006-

2007. Samma enkätinstrument användes i alla länder och processen kring 

förberedelser och genomförande av detta är beskrivet i andra studier. Sjuksköterske-

enkäten innehöll bland annat frågor om hur de skattade arbetsmiljö och 

patientsäkerhet, känsla av utbrändhet, hur nöjda de var med sin arbetsplats, stöd från 

ledning och om de avsåg att lämna sitt arbete. Patienterna fick bland annat frågor om 

hur de blivit bemötta och om de rekommenderade sjukhuset till andra. I Europa 

svarade en informatör på frågor om hur sjukhusens egenskaper såg ut, om till 

exempel antal sängplatser. I USA insamlades dessa data från American Hospital 

Association. 

Dataanalys All data analyserades statistiskt. Arbetsmiljön mättes med hjälp av PES-NWI och 

graden av utbrändhet mättes med Maslach burnout inventory, båda erkända 

internationella mätinstrument. 

Bortfall Sjuksköterskors svarsfrekvens i Europa var 62 % och patienters 73 %. I USA var 

sjuksköterskors svarsfrekvens 39 % men efter påminnelser 91 % men 

svarsfrekvensen rapporterades ej för patienter. 

Slutsats En väsentlig andel sjuksköterskor från alla 13 länder rapporterade problem med 

patientsäkerhet, vårdkvalité, utbrändhet och missnöje. Andelen varierade något 

mellan länder där Grekland hade lägst betyg och Nederländerna högst. Patienternas 

betyg varierade också men överensstämde signifikant med sjuksköterskornas. 

Sjuksköterskor på sjukhus med god arbetsmiljö skattade kvalitén och 

patientsäkerheten högre och patienter gav även dessa sjukhus bättre betyg. För varje 

extra patient per sjuksköterska ökade sannolikheten att sjuksköterskorna skattade 

patientsäkerheten som bristfällig. Patienterna var mindre benägna att ge högre betyg 

till de sjukhus som hade fler patienter per sjuksköterska och de som hade utbrända 

och missnöjda sjuksköterskor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Ausserhofer, D., Zander, B., Busse, R., Schubert, M., De Geest, S., Rafferty, A. 

M., … Schwendimann, R. (2013). Prevalence, patterns and predictors of nursing care 

left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional 

RN4CAST study. BMJ Quality & Safety, 23, 126-135. 

Land  
Databas 

Tolv europeiska länder 

PubMed 

Syfte Beskriva mönster och andel uteblivna omvårdnadsåtgärder på europeiska sjukhus och 

utforska hur de förhåller sig till organisatoriska faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätundersökning. 

Beskrivande. 

Urval Totalt 12 europeiska länder deltog från 488 sjukhus. Sjuksköterskor på medicinska 

och kirurgiska avdelningar på dessa sjukhus, och som hade direkt patientkontakt, 

erbjöds svara på en enkät. Svarsfrekvens 33 659 stycken. 

Datainsamling Enkäten ingick i den europeiska RN4CAST-studien och samlades in under år 2009-

2010, frivilligt och anonymt. Enkäten innehöll bland annat frågor om arbetsmiljö, 

patientsäkerhet, vårdkvalité. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys samt regressionsanalys där dataprogrammet SAS V9.3 

användes.  

Bortfall Svarsfrekvensen på enkäten var 62 % för alla länder tillsammans. 

Slutsats I genomsnitt rapporterade sjuksköterskorna att de missat 3,6 omvårdnadsåtgärder 

under sitt senaste arbetspass. Sjukhus där sjuksköterskor bedömt arbetsmiljön som 

bättre hade färre patienter per sjuksköterska och färre andel uteblivna 

omvårdnadsåtgärder. Kvinnliga sjuksköterskor, deltidsanställda samt sjuksköterskor 

med längre arbetslivserfarenhet rapporterade färre uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Utbildningsnivå och sjukhustyp hade ingen signifikant betydelse. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Ball, J. E., Murrells, T., Rafferty, A. M., Morrow, E., & Griffiths, P. (2013). Care 

left undone during nursing shifts; associations with workload and perceived quality 

of care. BMJ Quality & Safety, 23(2), 116-25. 

Land  
Databas 

England 

PubMed 

Syfte Undersöka hur ofta och vilka omvårdnadsåtgärder som lämnas ogjorda av 

sjuksköterskor och bedöma om detta är förknippat med sjuksköterskornas 

bemanning och deras bedömning av vårdkvalité och patientsäkerhet. 

Metod:  
Design 

En kvantitativ enkätundersökning. Tvärsnittsundersökning. 

Beskrivande. 

Urval Totalt 2917 sjuksköterskor som arbetade på 401 medicin- och kirurgiska 

avdelningar på 31 allmänna akutsjukhus i England. 

Datainsamling Slumpmässigt valdes 64 av 341 sjukhus ut. Sjukhusledningen kontaktades med 

förfrågan om att delta och information om studien. Av 64 sjukhus gick 31 med på 

att delta och 401 avdelningar valdes slumpmässigt ut från dessa. Frågeformulär 

delades ut till sjuksköterskor på avdelningarna. Sjuksköterskorna hade möjlighet att 

fylla i frågeformuläret elektroniskt. Enkäten följde ett protokoll som fastställts av 

internationella RN4CAST-studien och innehöll bland annat frågor om arbetsmiljö, 

patientsäkerhet, vårdkvalité och uteblivna omvårdnadsåtgärder. Tre påminnelser 

med två veckors intervall skickades till alla på grund av att det inte protokollfördes 

vilka som fått enkäten. Datainsamlingen skedde från januari 2010 till september 

2010. Insamlingar gjordes under 12 veckor på varje arbetsplats. Exakt svarsfrekvens 

kunde inte uppskattats på grund av att det var okänt hur många enkäter som hade 

delats ut. Det var även okänt hur många sjuksköterskor som arbetade på 

avdelningarna. 

Dataanalys All data analyserades statistiskt, beskrevs och jämfördes. Dataprogrammen SPSS 

V20 och MLwiN användes. 

Bortfall Den exakta svarsfrekvensen var ej möjlig att räkna ut eftersom det var oklart exakt 

hur många enkäter som delades ut. Uppskattad svarsfrekvens var 39 %. 

Slutsats Totalt 86 % angav att en eller flera omvårdnadsåtgärder uteblivit senaste 

arbetspasset på grund av tidsbrist. Starkt samband mellan bemanning och hur många 

omvårdnadsåtgärder som uteblev. Ju bättre arbetsmiljö, ju färre omvårdnadsåtgärder 

uteblev. Om patientsäkerheten skattades som god rapporterades färre uteblivna 

omvårdnadsåtgärder än om den skattades som bristfällig. Sjukhus kan använda 

sjuksköterskors bedömning av uteblivna omvårdnadsåtgärder som en tidig varning 

för att identifiera avdelningar med otillräcklig sjuksköterskebemanning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Kalisch, B. J., Gosselin, K. & Hee Choi, S. (2012). A comparison of patient care 

units with high versus low levels of missed nursing care. Health Care Manage 

Review, 37(4), 320-328. 

Land  
Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Få en förståelse för skillnaderna mellan de vårdavdelningar som hade störst antal 

respektive minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med ansatsen grounded theory enligt Glaser & Strauss. Efter 

tillstånd från sjukhusens styrelser erbjöds sjuksköterskor från valda avdelningar att 

delta. 

Urval Urvalet härrör från en tidigare studie som mätte antal uteblivna omvårdnadsåtgärder 

på 110 sjukhusavdelningar. Fokusgrupper, tio stycken, med sjuksköterskor från de 

fem avdelningar med störst antal och de fem med minst antal uteblivna 

omvårdnadsåtgärder, från fem olika sjukhus med sex-tolv sjuksköterskor i varje 

fokusgrupp. En ersättning på 20$ utgick till deltagarna. 

Datainsamling Diskussioner hölls med sjuksköterskorna i fokusgrupperna, i 60-90 minuter. 

Intervjuerna bandades och analyserades för att hitta teman, enligt metoden grounded 

theory. Flera öppna frågor ställdes under intervjuerna för att guida diskussionen tills 

mättnad nåddes och inga nya teman framträdde. 

Dataanalys Inspelningarna skrevs ner ordagrant, lästes upprepade gånger och kodades, 

sammanställdes i begrepp för att sedan utmynna i flera teman vilka beskrev de olika 

avdelningarna. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det identifierades tio teman: 1) personalstyrka och anpassningsförmåga, 2) 

kommunikation, 3) teamkänsla, 4) täcker upp och stödjer varandra, till exempel under 

raster, 5) ha uppsikt över varandra, 6) ledarskap, 7) lång anställning, 8) enhetens 

storlek, 9) tillit, 10) ansvarskänsla. Tillräcklig bemanning, god kommunikation och 

team- och ansvarskänsla samt att känna tillit och uppleva stöd från kollegor, liksom 

gott ledarskap och att ha arbetat länge på sin arbetsplats var faktorer som framkom på 

de avdelningar som hade minst antal uteblivna omvårdnadsåtgärder. Motsatta faktorer 

framkom på avdelningarna med flest uteblivna omvårdnadsåtgärder. Den 

övervägande skillnaden mellan enheterna var att de med minst antal missade 

uppgifter hade bättre teamkänsla. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Kear, T., & Ulrich, B. (2015). Patient safety and patient safety culture in nephrology 

nurse practice settings: issues, solutions and best practices. Nephrology nursing 

journal: journal of the American Nephrology Nurses' Association, 42(2), 113-122. 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Beskriva sjuksköterskors positiva och negativa uppfattningar om patientsäkerheten i 

den praktiska njursjukvården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. Enkätundersökning med öppna frågor. En tidigare kvantitativ del i 

enkäten redovisades i en tidigare rapport. Studien godkändes av Villanova 

Universitets styrelse. 

Beskrivande design. 

Urval Sjuksköterskor som var medlemmar i den amerikanska njursjuksköterske-föreningen, 

arbetade praktiskt med njurmedicinska patienter och som hade tillgång till internet 

eftersom enkäten ifylldes online. Svarsfrekvens 979 sjuksköterskor. 

Datainsamling Enkäten skickades ut via mail och data samlades in under en månad under våren 

2014. Enkätsvaren var anonyma för att upprätthålla konfidentialitet och deltagarna 

lämnade samtycke till att delta. Två instrument för att bedöma patientsäkerhet 

användes i enkäten, utvecklade av the Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ). Dessa byggde på slutna frågor om patientsäkerhet och redovisades i en 

tidigare rapport. Därefter fick deltagarna svara på två kvalitativa öppna frågor, där de 

ombads beskriva situationer där de oroades över patientsäkerheten och om och hur 

dessa situationer löstes samt om de kunde delge ytterligare information om 

patientsäkerhetsfrågor generellt. 

Dataanalys Kvantitativa data beräknades och redovisades i en tidigare rapport. Denna kvalitativa 

del av studien analyserades och kodades av forskarna och olika teman framträdde. 

Forskarna analyserade innehållet i de båda frågorna separat men samma teman dök 

upp från varje datauppsättning, och därför diskuterades de gemensamt i resultatet. 

Bortfall Av de 979 som svarat var det 50 som uteslöts då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Slutsats Flera teman framträdde. Negativa för patientsäkerheten var: avvikelser rapporteras 

inte, otillräcklig och osäker bemanning, långa arbetspass, besvärliga 

dokumentationssystem, åtgärder för att minska infektioner misslyckas, bristande 

följsamhet till riktlinjer, otillräcklig utbildning och bristande kommunikation. 

Positiva faktorer var: ett icke dömande arbetsklimat som uppmuntrar 

avvikelserapportering, olika åtgärder för att förbättra verksamheten, användarvänliga 

datasystem för avvikelserapportering samt en arbetsplats där patientsäkerhet gavs 

högsta prioritet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Lawton, R., Carruthers, S., Gardner, P., Wright, J., & McEachan, R. (2012). 

Identifying the latent failures underpinning medication administration errors: An 

exploratory study. Health Services Research, 47(4), 1437-1459. 

Land  
Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Identifiera brister i organisationen som förknippas öka risken för felmedicineringar på 

vårdavdelningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer baserade på Reason’s 

organisationsmodell om den mänskliga faktorn. 

Beskrivande design. 

Urval Det tillfrågades tolv chefer med ansvar för patientsäkerhet om de ville delta och åtta 

tackade ja. Brev med erbjudande att delta skickades till 25 sjuksköterskor från tre 

medicinska vårdavdelningar och 11 tackade ja. 

Datainsamling Intervjuerna hölls med var och en av deltagarna, av samma forskare, under 20-90 

minuter. Intervjufrågorna var utformade för att få fram deltagarnas syn på orsakerna 

till felmedicineringen. För att underlätta diskussionen skapade forskarna åtta 

hypotetiska scenarier där felmedicineringar skett och deltagarna fick reflektera över 

faktorer som kunde ha bidragit till detta. Intervjuerna bandades och var anonyma. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och sparades i dataprogrammet NVivo7. Datan 

genomgick fem stadier av tematisk innehållsanalys enligt Brown & Clark. Därefter en 

analys för att hitta koder associerade med varje tema. Reliabiliteten av de 10 teman 

som framkommit testades genom jämförelse med inter-rater, en sjuksköterska och en 

lärare i psykologi. Överensstämmelsen var 83 %. Ett andra test gjordes för att 

ytterligare förstärka överensstämmelsen och den var 89 %. 

Bortfall Inget. 

Slutsats Det framkom tio primära teman som förknippades med orsaker till felmedicineringar. 

Dessa var avdelningsklimatet, arbetsmiljö, arbetsbelastning, mänskliga resurser, 

kommunikation, rutiner, administration av vårdplatser, skriftliga riktlinjer och rutiner, 

ledarskap och utbildning. Det mest signifikanta temat var avdelningsklimatet. Det 

återspeglade värderingar, attityder och beteendemönster hos personalen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens McHugh, M. D., Rochman, M.F., Sloane, D. M., Berg, R. A., Mancini, M. E., 

Nadkarni, V. M., ... Aiken, L. H. (2016). Better nurse staffing and nurse work 

environments associated with increased survival of in-hospital cardiac arrest patients. 

Medical Care, 54(1), 74-80. 

Land  
Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka sambandet mellan sjuksköterskors bemanning och arbetsmiljö med 

överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus. 

Metod:  
Design 

En kvantitativ tvärsnittsstudie och enkätstudie. 

Beskrivande. 

Urval Totalt 11 160 patienter från 18 års ålder på sjukhus med >10 hjärtstopp mellan år 

2005-2007, i fyra stater (Pennsylvania, Florida, Kalifornien och New Jersey) och som 

registrerade dessa i GWTG-R (nationellt kvalitetsregister för hjärtstopp), totalt 75 

sjukhus. Patienter som vårdades på medicin- kirurg- eller intensivvårdsavdelning vid 

hjärtstoppet och som hade ventrikelflimmer, tachycardi, avvikande rytm och asystoli 

inkluderades. Enkätdata från en tidigare utförd studie (år 2005-2008) på 

sjuksköterskors arbetsmiljö, med svar från över 100 000 slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor från samma stater. 

Datainsamling Data från tre databaser. Patientdata från kvalitetsregistret GWTG-R, data från 

enkätsvar från sjuksköterskor (med frågor om bland annat bemanning och 

arbetsmiljö, där internationella mätinstrument PES-NWI användes) och 2006 års data 

från American Hospital Association om sjukhusens egenskaper, till exempel om antal 

sängplatser. Enkätdatan samlades tidigare in för en annan studie om arbetsmiljö på 

650 sjukhus i Pennsylvania, Kalifornien och New Jersey mellan år 2005-2006 och 

Florida mellan år 2007-2008. Av dessa sjukhus hade 601 uppgifter nödvändiga för 

denna studie. All data avidentifierades innan den analyserades. 

Dataanalys Statistiskt beskrevs datan och analyserades därefter för att se samband mellan 

sjuksköterskors bemanning, arbetsmiljö och patientöverlevnad efter hjärtstopp. 

Bortfall Bortfallet var nio sjukhus som hade mindre än tio hjärtstopp och sju sjukhus för 

missad dokumentation. Totalt 2841 patienter exkluderades då de ej uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Slutsats Bättre arbetsmiljö och bemanning på medicinska och kirurgiska enheter visade på en 

högre patientöverlevnad efter ett hjärtstillestånd. För varje extra patient per 

sjuksköterska på medicin- eller kirurgavdelning minskade chansen att överleva ett 

hjärtstopp med fem procent, på IVA var det ingen skillnad. Det var 16 % minskad 

sannolikhet för överlevnad på sjukhus med bristfällig arbetsmiljö. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Paquet, M., Courcy, F., Lavoie-Tremblay, M., Gagnon, S. & Maillet, S. (2013). 

Psychosocial work environment and prediction of quality of care indicators in one 

Canadian health center. Worldviews on evidence-based nursing, 10(2), 82-94. 

Land  
Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Att ta reda på vilka de dominerande psykosociala variablerna är som kan förklara 

organisationens resultat gällande felmedicineringar och vårdtider. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie med en korrelationsdesign. Enkätundersökning. 

Beskrivande. 

Urval Totalt 795 enkäter delades ut och svar samlades in från 243 sjukvårdspersonal, varav 

180 sjuksköterskor, från 13 avdelningar på ett universitetssjukhus. 

Datainsamling Datainsamling skedde mellan februari-maj år 2009. En forskare besökte alla 

avdelningar, informerade personalen om studien, delade ut enkäten. Ett frankerat 

svarskuvert medföljde. Deltagarna ombads svara inom fyra veckor. Enkäten innehöll 

frågor om arbetsplatsens psykosociala klimat, om hur arbetsinsatser värderades, om 

stöd från chefer och medarbetare. Även administrativa data om avdelningarna såsom, 

bemanning, frånvaro, personalomsättning, felmedicinerningar, vårdtider och 

patienters behandlingsresultat. 

Dataanalys Statistisk analys med hjälp av dataprogrammet SPSS 17.0. Path analys användes för 

att beskriva förhållanden mellan variabler (psykosocial miljö och administrativa data) 

med programmet LISREL 8.54. 

Bortfall Bortfallet var 552 enkäter. 

Slutsats Det framkom att fyra faktorer i arbetsmiljön påverkade både felmedicineringar och 

vårdtider positivt, nämligen tydligt socialt stöd från chefer, en bättre bedömning av 

arbetsbelastningen, stolthet och engagemang i att vara del av en arbetsgrupp samt en 

upplevd jämnvikt mellan arbetsprestation och uppmuntran. En positiv ökning av 

dessa fyra faktorer ledde även till minskad frånvaro, övertid, personalomsättning och 

felmedicineringar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Smeds Alenius, L.,Tishelman, C., Runesdotter, S., & Lindqvist, R. (2013). Staffing 

and resource adequacy strongly related to RNs´ assessment of patient safety: a 

national study of  RNs working in acute-care hospitals in Sweden. BMJ Quality & 

Safety, 23(3), 242-9. 

Land  
Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka hur sjuksköterskor bedömer patientsäkerheten på sin arbetsplats och 

hur faktorer i arbetsmiljön har samband med dessa bedömningar. 

Metod:  
Design 

En kvantitativ nationell populationsbaserad studie. Enkätundersökning. 

Beskrivande. 

Urval Totalt 9236 sjuksköterskor från 79 akutsjukhus i Sverige som arbetade i den direkta 

patientvården på kirurgisk eller medicinsk avdelning med vuxna patienter. 

Datainsamling Sjuksköterskorna letades upp genom Vårdförbundets medlemsregister, som även 

innehåller uppgifter om arbetsplats. En enkät som ingick i den internationella 

RN4CAST-studien skickades till sjuksköterskor som arbetade på medicinsk eller 

kirurgisk avdelning med vuxna patienter, n=33 083. Enkäterna skickades ut mellan 

januari - mars år 2010 med möjlighet att svara elektroniskt eller i pappersform. Efter 

tre påminnelser var n=23 087. Utifrån enkätfrågan om sjuksköterskan arbetade 

kliniskt valdes slutligen 10 174 sjuksköterskor ut. Även frågor om bland annat 

arbetsmiljö (där mätinstrument PES-NWI användes) och patientsäkerhet. 

Dataanalys Datan analyserades deskriptivt samt multivariat. Datan analyserades med hjälp av 

dataprogrammet SAS V.9.3. 

Bortfall Bortfall och ogiltiga svar från 938 sjuksköterskor. 

Slutsats Sjuksköterskors uppfattningar om att ha tillräckligt med personal och resurser för att 

ge god vårdkvalité och att ha en god relation med läkare hade starkt samband med 

sjuksköterskornas bedömning av patientsäkerheten på arbetsplatsen. Närvarande och 

kompetent ledarskap var viktigt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
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