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Sammanfattning 
Sjukskrivningar hos sjuksköterskor är ett utbrett problem, både i Sverige och globalt. 
Orsaker i arbetsmiljön gör att sjuksköterskor löper risk för sjukskrivning. Syftet med 
studien var att beskriva orsaker till arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor. En allmän litteraturstudie användes som metod för studien. Studien 
baserades på nio kvantitativa samt två kvalitativa artiklar. Resultatet visade att orsaker 
till sjukskrivning hade sitt ursprung i tre områden, som bildade tre kategorier. 
Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem, En psykosocial arbetsmiljö präglad av 
höga krav och otillfredsställande relationer samt Ogynnsamma förutsättningar i den 
fysiska arbetsmiljön. Genom att erhålla förståelse och kunskap till vad som bidrar till 
arbetsrelaterade sjukskrivningar skulle åtgärder kunna vidtas för att främja en god 
arbetsmiljö både för hälso-och sjukvårdspersonal men även utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. En djupare förståelse av problematiken ökar möjligheten för 
sjuksköterskor att ställa krav på organisationen i syfte att ge en patientsäker vård.  
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Abstract 

Sickness absence in nurses is a widespread problem, both in Sweden and globally. 
Causes in the working environment make nurses at risk of sick leave. The purpose of 
the study was to describe the causes of occupational health-related sick leave in 
nurses. A general literature study was used as a method. The study was based on nine 
quantitative and two qualitative articles. The results show that several causes of sick 
leave originated in three areas, which formed three categories. Healthcare 
organizational shortcomings and problems, A psychosocial work environment 
characterized by high demands and unsatisfactory relationships, as well as 
Unfavorable conditions in the physical working environment.  
By gaining understanding and knowledge of what contributes to work-related sick 
leave, measures could be taken to promote a good working environment for 
healthcare professionals, but also from a nursing perspective. A deeper understanding 
of the problem increases the possibility for nurses to claim the organization in order to 
provide patient-safe care. 
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Inledning 
Sjukskrivningar hos sjuksköterskor är ett globalt problem. Enligt Rugless och Taylor 
(2011) står sjuksköterskor för högst sjukfrånvaro jämfört med andra personalgrupper i 
Australien. Likaså är hälso- och sjukvårdspersonal den yrkesgrupp som står för flest 
antal sjukskrivningar i Sverige. Under 2014 rapporterades 90 000 sjukfall bland totalt 
525 000 anställda inom vård- och omsorg (Försäkringskassan, 2015). Antalet 
sjukskrivningar beror på flera korrelerade faktorer. Aronsson och Gustavsson (2005) 
belyser att yrkesgrupper som involverar omvårdnad av andra människor ökar antalet 
sjukskrivningar. Ytterligare en förklaring till skillnader mellan yrkesgrupper beror på 
arbetsmiljön, då både den psykosociala och fysiska miljön spelar in. Inom hälso- och 
sjukvården upplever personalen att bristerna i den psykosociala arbetsmiljön är en 
bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron (Försäkringskassan, 2015). Enligt 
Arbetsmiljöverket (2013) leder stress, tung arbetsbörda och påfrestande 
patientrelationer till ohälsa och ökat antal sjukskrivningar inom hälso- och 
sjukvården. När Arbetsmiljöverket gjort inspektioner har det framkommit att endast 
hälften av alla arbetsgivare inom vårdsektorn gör fullvärdiga riskbedömningar av den 
psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2013). Faktorer i sjuksköterskans 
arbetsmiljö kan ha en negativ inverkan på patientsäkerheten och den givna 
omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2017).  
 
Bakgrund 
Hälsa och ohälsa 
Motivet för att definiera hälsa har en praktisk betydelse för hur institutioner och 
verksamheter ska hantera en persons hälsa. Internationella värderingar och 
föreställningar om hälsa har således en direkt inverkan på hur vi ska behandla 
människor som inte upplever hälsa (Brülde & Tengland, 2003).  Enligt WHO (2016) 
är hälsa mer än avsaknad av fysisk och psykisk sjukdom och bestäms av 
socioekonomiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Hälsa ses som någonting 
medfött hos människan (Eriksson, 1996). Ohälsa ses därmed som ett avsteg från 
människans naturliga hälsa. Eriksson (1996) menar att människans inre och den värld 
människan befinner sig i, skapar hinder som orsakar ohälsa. Därmed bör den enskilda 
individens hälsa förstås utifrån dess livsvärld (Wiklund Gustin & Bergbom, 2016). 
Hälsa är en rörelse som hör samman med kropp, själ och ande och som innefattar 
både människans psykiska och fysiska tillstånd. Trots befintlig sjukdom kan en 
människa uppleva hälsa såvida en känsla av välbefinnande, sundhet och friskhet 
infinner sig (Eriksson, 1996). Hälsa kan ses som en resurs människan har, i form av 
en inre styrka (Wiklund Gustin & Bergbom, 2016). Wiklund Gustin och Bergbom 
(2016) menar att hälsa hör samman med människans livssyn och livsmening. 
Människan skapar sitt eget liv och formar sin egen livsplan. Livsplanen innefattar hur 
människan väljer att leva sitt liv vilket återspeglas i den valda livsstilen (Eriksson, 
1996).  
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Enligt Wärnå et.al (2007) framkom vikten av att bibehålla sin värdighet i relation till 
hälsa. Hälsa kan kopplas till en livsglädje samt att vara medveten om sitt 
människovärde. Hälsa på arbetsplatsen kan relateras till arbetstagarens upplevda 
stolthet och värdighet (Wärnå et.al., 2007). Wärnå et.al (2007) menar att goda 
förutsättningar för bibehållen eller ökad hälsa har ett samband med ett kärleksfullt liv, 
vänskap och givmildhet. Även Eriksson (1996) belyser vikten av de sociala 
relationernas betydelse för hälsa. Enligt Horneij, Jensen, Holmström och Ekdahl 
(2004) innefattar yrket som sjuksköterska många gånger tunga lyft, vilket leder till 
fysisk påfrestning på kroppen. Arbetsplatser där fysisk och psykisk belastning 
förekommer samtidigt ökar risken för ohälsa (Horneij et.al, 2004).  
 
Arbetsmiljö 
Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är ändamålet att förebygga ohälsa och 
olycksfall genom att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att 
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar. I övrigt ska även en 
god arbetsmiljö uppnås (SFS 1977:1160). Enligt Wärnå, Lindholm och Eriksson 
(2007) har arbetsmiljön stor inverkan på människors hälsa. En god arbetsmiljö består 
av ett vänligt klimat och genomsyras av omsorg och respekt gentemot varandra. En 
sådan arbetsmiljö bidrar till ökad hälsa och stolthet hos den enskilde individen 
(Wärnå et.al, 2007). Den psykosociala arbetsmiljön kan beskrivas som människans 
upplevelse av att vara i miljön. Kommunikation, attityder och goda relationer är 
exempel på olika aspekter som formar den psykosociala arbetsmiljön. Miljön har en 
viktig del utifrån ett omvårdnadsperspektiv, då det utgör en grund för människans 
upplevelse av hälsa och välbefinnande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 
 
Sjukskrivning 
Det finns både lång- och korttidssjukskrivning. Enligt Riksförsäkringsverket (2004) 
definieras långtidssjukskrivning i Sverige som sjukfrånvaro i mer än 60 dagar, allt 
under 60 dagar definieras som korttidssjukskrivning. Långtidssjukskrivningar är 
överrepresenterade inom den offentliga sektorn, i synnerhet för anställda inom vård 
och omsorg (Riksförsäkringsverket, 2004). Konsekvenser av långvarig sjukskrivning 
är enligt Riksförsäkringsverket (2004) att det blir svårare att rehabilitera den 
sjukskrivne och återgå tillarbetsplatsen. Huruvida samhället ser på individen som frisk 
eller sjuk, avgör rätten till ekonomisk ersättning vid sjukskrivning. Samhällets syn på 
hälsa delar upp människor genom ett komplicerat vårdsystem och dess normer som 
består av att kategorisera människor som antingen friska eller sjuka (Eriksson, 1996). 
Världen över ser ersättning vid sjukfrånvaro olika ut. Ersättning kan ges i form av 
sjukpenning eller sjuklön. Enligt Försäkringskassan (2017) finansieras sjukpenningen 
av landets statliga myndighet som ansvarar för trygghetssystemet, medan sjuklönen 
betalas ut av arbetsgivaren (Försäkringskassan, 2017). I EU har alla invånare rätt till 
sjukskrivning samt sjukpenning, dock är inte invånare i alla länder berättigade 
sjuklön. Rätten till sjukpenningens varaktighet kan variera länder emellan. Det lägsta 
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exemplet är 22 veckor, medans vissa länder erbjuder obegränsad tid för rätten till 
sjukpenning (Spasova, Bouget & Vanhercke, 2016). 
 
Miljöns inverkan på sjuksköterskans välbefinnande och 
patientsäkerheten 
Sjuksköterskor med högfrekvent sjukfrånvaro upplever sämre hälsa (Schreuder, 
Roelen, Koopmans, Moen & Groothoff, 2010). Både hälso- och arbetsrelaterade 
faktorer har inverkan på den självupplevda livskvaliteten. Sjuksköterskor som inte 
upplever tillfredsställelse i sitt arbete har sammanfattningsvis sämre psykisk hälsa 
(Perry et.al, 2017). Välbefinnande är ett mångdimensionellt hälsorelaterat begrepp 
som bland annat innefattar ett behagligt psykiskt tillstånd med gott emotionellt 
sinnelag. Exempel på detta välbefinnande kan vara att känna sig glad, lugn, 
harmonisk eller nöjd (Brülde & Tegnland, 2003). För att uppnå välbefinnande på ett 
socialt plan bland sjuksköterskor visar studier att förutsättningarna ökar vid ett 
tillfredsställande holistiskt stöd, där begrepp som hopp, motivation och nöjdhet ligger 
till grund (Mozaffari, Peyrovi & Nayeri, 2015). Mozaffari et.al (2015) påvisar att 
välbefinnande kan förbättras genom internt stöd i form av stöd från kollegor. Vid 
respektfulla relationer mellan kollegor på en arbetsplats ökar möjligheten att få stöd i 
olika beslutsfattande. Genom god sammanhållning ökar självförtroendet hos många 
sjuksköterskor (Mozaffari et.al, 2015). Likaså belyser Eriksson (1996) vikten av de 
sociala relationernas betydelse för upplevelsen av välbefinnande. Enligt Nyhlen 
(2017) kan chefer, genom att sätta upp organisatoriska mål, skapa ett gott arbetsklimat 
som främjar medarbetarnas välbefinnande. Att som anställd känna stöd från 
organisationen har visat sig ha betydelsefull inverkan på sjuksköterskors lust att vilja 
jobba med omvårdnad. Om organisationen kan bidra med att lösa problem på 
arbetsplatsen uppstår en känsla av tillit till organisationen, samt lusten att fortsätta sin 
karriär på den arbetsplatsen (Mozaffari et.al, 2015). Enligt Eriksson (1996) har ett 
meningsfullt arbete en positiv inverkan på människors hälsa.  
 
För att skydda patienterna i ett vårdsammanhang och skydda mot vårdskador finns 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). För att förebygga vårdskador är det 
vårdgivarens ansvar att vidta relevanta åtgärder. Om en patient fått eller riskerat att få 
en skada beroende på säkerhetsbrister, skall detta anmälas till Inspektion för vård och 
omsorg (SFS 2010:659). Enligt Andersson (2017) orsakas vårdskador oftast på grund 
av bristande delaktighet. Om patienten och deras anhöriga varit delaktiga i 
omvårdnaden hade vårdskador enligt Andersson (2017) kunnat förebyggas. Beroende 
på hur den vårdande miljön ser ut skapas olika förutsättningar för patientens 
delaktighet (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  För att patienten ska kunna uppnå 
hälsa och välbefinnande är miljöns utformning av största vikt. En vårdande miljö, där 
patienter och deras anhöriga känner sig delaktiga och trygga, skapar större 
förutsättningar för att uppnå hälsa. Wiklund Gustin och Bergbom (2012) menar på att 
“Vårdarens arbetsmiljö och den arbetsglädje som finns påverkar vårdandet” (s.275). 
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Problemformulering 
Hög sjukfrånvaro bland sjuksköterskor är ett problem som inte bara berör arbetsgivare 
och sjuksköterskor utan även patienter vilket medför konsekvenser för omvårdnaden. 
Forskning tyder på att själva arbetsmiljön inverkar på antalet sjukskrivningar. Genom 
att beskriva orsaker till arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro bland sjuksköterskor, ökar 
den fördjupade kunskapen om möjliga förbättringsåtgärder i arbetsmiljön för 
sjuksköterskor. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva orsaker till arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar 
hos sjuksköterskor.  
 
Metod 
Denna studie utformades som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 
2015; Henricsson, 2014; Friberg, 2017). En litteraturstudie bygger på en 
sammanställning av aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2015).  
 
Datainsamling 
För att få en översikt över aktuell forskning inom valt ämne, gjordes en inledande 
sökning med följande sökord nurse, sick leave, work environment och workplace. Den 
inledande sökningen gjordes i följande databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO, 
som i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) täcker ett omvårdnadsperspektiv. 
CINAHL är en databas som innefattar vetenskap inom omvårdnad, arbetsterapi samt 
sjukgymnastik och valdes då den ligger i framkant kring omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2015). PubMed valdes utifrån att den täcker såväl 
omvårdnad som medicin och odontologi (Henricson, 2012). PsycINFO är främst en 
databas som innehåller forskning kring psykologi och beteendevetenskap 
(Henricsson, 2012). Databasen PsycINFO täcker även omvårdnadsforskning och 
valdes därför att ha med (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
Då den inledande sökningen gav ett lågt resultat gjordes ytterligare en sökning med 
trunkering, i form av Nurs*, i respektive databas. Trunkering innebär att ett ords olika 
böjningar tas med i en och samma sökning, och detta görs genom att lägga till ett 
asterisk tecken efter ordstammen (Friberg, 2017). Detta gav istället ett för stort 
resultat vilket resulterade i att trunkering uteslöts. Sökningen utformades istället med 
hjälp av synonymer skrivna i fritext, då tidigare gjord sökning med ämnesord gav ett 
begränsat resultat. Engelska synonymer söktes för respektive ord, sjuksköterska, 
arbetsmiljö och sjukskrivning. Detta resulterade i följande sökord: nurse, nursing, 
nurses (sjuksköterska), workplace, work environment, working climate (arbetsmiljö)., 
sick leave, sickness absence, reporting sick (sjukskrivning). Efter att en första sökning 
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gjorts i CINAHL upptäcktes ytterligare en synonym till sjukskrivning i form av 
absenteeism. Vid sökning med tillkommet ord, absenteeism, vidgades resultatet.  
 
En slutlig sökning gjordes därmed i respektive databas med följande sökord (se Tabell 
1):  nurse, nursing, nurses, workplace, work environment, working atmosphere, 
working climate, sick leave, sickness absence, reporting sick, absenteeism. Sökningen 
kompletterades med booleska operatorer i form av OR och AND. I enlighet med 
Friberg (2017) användes OR för att maximera sökningen genom att få ett sökresultat 
som innefattade ett eller flera av sökorden. Genom att använda OR kunde alla 
synonymer ringas in (Friberg, 2017). Den booleska operatorn AND valdes för att 
koppla samman sökorden och därmed ge ett mer specifikt resultat (Forsberg & 
Wengström, 2015). 
 
Studiens inklusionskriterier innefattade studier från hela världen, artiklarna skulle 
vara publicerade i ett tidsspann mellan 2007-2017, vara peer-rewied och skrivna på 
engelska. Artiklar som inte handlade om arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar 
exkluderades. Kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes för att få ett bredare 
perspektiv (Friberg, 2017). De artiklar som inkluderades i resultatet granskades enligt 
Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall. Litteraturstudien kom att baseras på elva 
forskningsartiklar. Artiklarna kunde klassificeras som Grad I, II, eller III, där Grad I 
ansågs ha den högsta graden av vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Sju 
av artiklarna klassificerades som Grad I och fyra av artiklar med Grad II. De med 
Grad II inkluderades då resultatet i artiklarna ansågs relevant för att få bredare vidd i 
litteraturstudiens resultat. 
 
CINAHL 

Datainsamlingen i CINAHL gjordes med identifierade sökord (se Tabell 1) och 
begränsades till english language, peer-rewied samt ett tidsspann mellan 2007-2017. 
Resultatet av sökningen gav 148 träffar där samtliga titlar lästes. Då inte alla titlar 
svarade mot syftet lästes 95 abstract. Tjugo artiklar granskades i sin helhet varav åtta 
inkluderades i studiens resultat då dem svarade mot syftet (se Tabell 2). 
 
PubMed 

Datainsamlingen i Pubmed gjordes med identifierade sökord (se Tabell 1) och 
begränsades till english language samt ett tidsspann mellan 2007-2017. Sökningen 
resulterade i 181 artiklar, varav alla titlar lästes. Därefter lästes 168 abstrakt igenom. 
Elva artiklar granskades i sin helhet varav två inkluderades i studiens resultat då de 
svarade mot syftet (se Tabell 2). 
 
PsycINFO 

Datainsamlingen i PsycINFO gjordes med identifierade sökord (se Tabell 1) och 
begränsades till english language, peer-rewied samt ett tidsspann mellan 2007-2017. 
Sökningen resulterade i 103 artiklar, varav alla titlar lästes. Därefter lästes 90 abstract 
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igenom. Fyra artiklar granskades i sin helhet varav en inkluderades i studiens resultat 
då dem svarade mot syftet (se Tabell 2).  
 
Databearbetning  
Databearbetningen gjordes i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) samt 
Friberg (2017) beskrivning av metod för kvalitativ innehållsanalys. I första steget 
lästes artiklarna i sin helhet var för sig ett flertal gånger, varpå artiklarnas resultat 
diskuterades för att säkerställa att de svarade mot litteraturstudiens syfte (Forsberg & 
Wengström, 2013). Därefter markerades konkreta arbetsmiljörelaterade orsaker till 
sjukskrivning hos sjuksköterskor, genom att nyckelord färgmarkerades samt 
ämneskodades. I tredje steget kondenserades koderna genom att de sammanställdes i 
ett enskilt dokument, detta för att skapa en översikt över materialet (Friberg, 2017). 
Utefter framkomna ämneskoder skapades huvudteman i form av: Organisation, 
Psykosocial arbetsmiljö samt Fysisk arbetsmiljö. I fjärde steget identifierades likheter 
och skillnader i studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2014). Kodningar som 
hörde samman sorterades in under respektive tema. I femte steget skapades nya 
benämningar på teman utifrån det analyserade studierna. Benämningarna blev teman i 
form av: Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem, En psykosocial arbetsmiljö 
präglad av höga krav och otillfredsställande relationer samt Ogynnsamma 
förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskning bidrar till såväl individ- och samhällsutveckling. För att forskning ska 
kunna bedrivas utan att utsätta individer för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning krävs att det finns forskningsetiska riktlinjer att följa 
(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Svensk Lag om etikprövning av forskning (SFS 
2003:460) ska forskning som innefattar människor, kräva prövning i 
etikprövningsnämnd. Människors välbefinnande ska prioriteras framför samhällets- 
och vetenskapens behov. Lagen ska tillämpas om den uppenbart riskerar att skada 
involverade personer fysiskt eller psykiskt samt för att skydda människor och 
respekten för människovärdet (SFS 2003:460). Sex av artiklarna som inkluderades i 
litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. Tre av artiklarna uppgav etiska 
aspekter i form av informerat samtycke samt frivillighet i deltagande av studie. Två 
av artiklarna var varken godkända av en etisk kommitté, eller uppgav några etiska 
aspekter. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör en litteraturstudie innehålla 
artiklar som är godkända av en etisk kommitté. Argumentet för att dessa inkluderades 
var att artiklar baserades på data insamlat från nationella statistiska undersökningar. 
Samtliga artiklars syfte var att förbättra sjuksköterskors arbetsförhållanden, vilket gör 
att nyttan överväger risken.  
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Resultat 
Utifrån de 11 resultatartiklar som tagits i anspråk framkom tre teman som utgjorde 
resultatet. Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem, En psykosocial arbetsmiljö 
präglad av höga krav och otillfredsställande relationer samt Ogynnsamma 
förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön. Det första temat, Sjukvårdsorganisatoriska 
brister och problem, pekade på orsaker styrda av sjukvårdsverksamheten. Brister i 
sjukvårdssystemets organisation sågs som ett problemområde, där löner, 
schemaläggning, brist på utrustning samt personalbrist belystes. Det andra temat, En 
psykosocial arbetsmiljö präglad av höga krav och otillfredsställande relationer, 
beskrevs sociala förhållandenas inverkan på individens själsliv. Här belystes vikten av 
god kommunikation, obalans mellan krav och kontroll samt inverkan av relationer 
mellan kollegor samt över- och underordnade. De tredje temat, Ogynnsamma 
förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön lyfte orsaker direkt kopplade till kroppslig 
påverkan. Till exempel effekter av tung arbetsbörda och fysiskt våld. 
 
Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem 
Lönen påverkar arbetstagare på många plan. Studier påvisade att sjuksköterskor som 
inte upplevde tillfredsställelse över sin lön samt löneutveckling oftare förekom i 
sjukskrivningssammanhang till skillnad från dem som upplevde tillfredsställelse 
(Hahtela et. al, 2015). Även försening bland lönerna sågs vara en bidragande faktor 
till att sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med rättigheter. På grund 
av de låga löner som rådde inom hälso-och sjukvården, valde många sjuksköterskor 
att jobba extra på andra arbetsplatser. När sjuksköterskor valde att arbeta extra vid 
sidan av sitt ordinarie arbete, riskerade resterande anställda att dubbla sin 
arbetsbelastning. Därmed sågs ett samband mellan sjuksköterskors finansiella 
problem i relation till sjukskrivning (Mudaly & Nkosi, 2013). 
 
Vid brister i arbetsmiljön sågs direkta samband med sjukskrivningar. Sjuksköterskor 
upplevde brist på engagemang från organisationen vid otillräcklig bemanning 
(Hahtela et. al, 2015; Mudaly och Nkosi, 2013). Vidare framhöll Hahtela et.al (2015) 
och Mudaly och Nkosi (2013) att när organisationen var underbemannad, ledde det 
till ökad arbetsbörda bland kvarvarande sjuksköterskor, vilket var en stor riskfaktor 
för sjukskrivning hos sjuksköterskor. Vidare belyste Mudaly och Nkosi (2013) att på 
grund av bristande utrustning inom organisationen förhindrades möjligheten att ge en 
god och patientsäker vård (Mudaly och Nkosi, 2013). Studier påvisade att dåliga 
arbetsförhållanden inom vårdyrket innefattade missnöje med given patientvård 
(Josephson, Lindberg, Voss, Alfredsson & Vingård, 2008). Mudaly och Nkosi’s 
(2013) studie visade att sjuksköterskor med hög patientomsättning drabbades av 
utbrändhet i högre skala. Tillika inverkade en hög arbetsbelastning med stort 
patientantal negativt på motivationen, vilket i sin tur visade sig minska intresset av att 
prestera på arbetsplatsen. Inom vården var detta ett problem som sjukvårdsledningen 
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ställdes inför då chefer försökte hålla uppe sjuksköterskors motivation, trots att de var 
medvetna om den svåra situation som rådde (Baydon et.al, 2016).  
 
Sjuksköterskors missnöje över schemaläggning samt låga utrymme för 
handlingsfrihet gällande beslutsfattande sågs vara en viktig orsak till arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro. Problemet antogs vara relaterat till sjuksköterskors tendens att arbeta 
extrapass frivilligt på grund av ekonomiska skäl (Baydon, Dumit & Daouk-Öyry, 
2016; Josephson et.al, 2008). Sjuksköterskor som arbetade sex dagar i veckan kom 
förr eller senare till en punkt där de sjukskrev sig (Baydon et.al., 2016). Hahtela, et. al 
(2015) visade att upplevd stress på arbetsplatsen hos sjuksköterskor ledde till ett 
förhöjt missnöje bland de anställda vilket paradoxalt nog ledde till att sjuksköterskor 
jobbade fler antal övertidstimmar. Detta skapade en ond cirkel som innefattade ökat 
missnöje, vilket ledde till ökat antal arbetade timmar per vecka och följden blev ökad 
risk för sjukskrivning. Lamont et.al (2016) undersökte sjuksköterskors sjukfrånvaro 
orsakat av psykiska besvär relaterade till arbetsmiljön. Det framkom att 
sjuksköterskor som arbetade skift hade större benägenhet att sjukanmäla sig på grund 
av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Samtidigt hade Baydon et.al’s (2016) forskning 
detekterat ett samband mellan att det ansågs vara en enkel process att ringa in och 
sjukanmäla sig, något som gjorde att frånvaron spred sig bland sjuksköterskekollegor. 
När den rådande efterfrågan på sjuksköterskor var hög, tycktes sjuksköterskor anse att 
risken att förlora jobbet på grund av hög sjukfrånvaro var liten. Detta förmodades 
vara en orsak till antalet utbredda sjukskrivningar (Baydon et.al, 2016).  
 
En psykosocial arbetsmiljö präglad av höga krav och otillfredsställande 
relationer  
Den psykosociala arbetsmiljön hade en stor inverkan på arbetsrelaterade 
sjukskrivningar. De sjuksköterskor som arbetade på sjukhus hade en signifikant högre 
risk att drabbas av arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Dock förekom depression i en högre 
prevalens hos de sjuksköterskor som inte arbetade på sjukhus (Enns, Currie & Wang, 
2014). Depression var en vanligt förekommande orsak till sjukskrivning bland 
sjuksköterskor. Uppkomsten av depression var mångtydig (Enns et.al, 2014). Likaså 
hade både emotionella och fysiska missförhållanden på arbetsplatsen inverkan på 
ökad sjukfrånvaro (Murray et.al, 2013). I enlighet med Murray et.al (2013) kunde 
missförhållanden hos sjuksköterskor orsakas av medarbetare, patienter eller anhöriga. 
Att som sjuksköterska uppleva autonomi på sin arbetsplats samt i sin yrkesroll, var 
viktigt. Låg autonomi i arbetet hade en negativ inverkan på depression. Likaså hade 
samband setts att ett icke flexibelt schema orsakat depression bland sjuksköterskor, 
vilket i sin tur lett till sjukskrivning (Enns et.al, 2014). 
 
De relationer som rådde mellan kollegor samt mellan överordnade och underordnade 
hade en betydelsefull inverkan på den psykosociala arbetsmiljön och trivseln. Enligt 
Josephson et.al (2008) hade social exkludering på arbetsplatsen visat sig ha samband 
med ett ökat antal sjukskrivningar. Likaså visade det sig att dåliga relationer mellan 
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sjuksköterskor och läkare hade en negativ inverkan på antalet sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor (Hahtela et.al, 2015). Att det rådde dåliga relationer mellan kollegor 
var ett dilemma för cheferna. Enligt Baydon et. al (2016) förekom det att viss 
personal inte ville arbeta under samma pass som personen det rådde osämja med, utan 
istället sjukanmälde sig. Dåliga relationer mellan kollegor och upplevelsen av höga 
nivåer av konflikter på arbetsplatsen visade sig öka risken för långtidssjukskrivning 
hos sjuksköterskor (Baydon et. al, 2016; Clausen, Nielsen, Gomes, Carnerio & Borg, 
2011). Lika viktigt som det var att ha goda relationer med kollegorna, var det att ha en 
bra relation till chefen. Enligt Mudaly och Nkosi (2013) kunde bristande relationer 
med chefen orsaka sjukfrånvaro hos sjuksköterskor. En sjuksköterska uttryckte att en 
känsla av oförmögenhet uppstod när det rådde en dålig relation med chefen (Mudaly 
& Nkosi, 2013). Det var viktigt att chefen var rättvis och behandlade personalen på 
lika villkor för att främja en god arbetsmiljö. 
 Chefer som favoriserade vissa sjuksköterskor och som saknade empati visade sig 
också vara en orsak till sjukskrivning bland sjuksköterskor (Mudaly & Nkosi, 2013).  
 
Sjuksköterskans yrkesroll ställde höga krav av olika slag på individen. Det var viktigt 
att det rådde en balans mellan krav och kontroll samt att sjuksköterskor upplevde 
någon form av egenmakt (Hahtela et.al, 2015). Ett samband visade att minskad känsla 
av egenmakt ledde till ett ökat antal sjukskrivningar hos sjuksköterskor (Hahtela et.al, 
2015). Studier gjorda av Clausen et.al (2011) påvisade att upplevda krav med 
emotionell förankring ökade risken för långtidssjukskrivningar. Enligt Josefsson 
(2012) upplevde sjuksköterskorna ofta att de hade svårt att släppa jobbet när de 
kommit hem. Likaså upplevde majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i studien 
att de kände sig psykiskt utmattade efter ett arbetspass samt att de rådde en ständig 
tidspress under arbetspasset (Josefsson, 2012). Baydon et.al (2016) menade på att 
sjuksköterskor var psykiskt trötta på grund av en påfrestande och stressfylld 
arbetsmiljö. Därför var det vanligt att sjuksköterskor sjukskrev sig för att kunna 
återhämta sig (Baydon et.al, 2016).  

Kommunikation är en fundamental komponent på en fungerande arbetsplats. 
Kommunikation sker mellan chefer och anställda, mellan patient och sjuksköterska 
samt kollegor sinsemellan. Hahtela et. al (2015) visade att upplevd stress hos 
anställda på arbetsplatsen gav upphov till sämre kommunikation. Enligt Baydon et.al 
(2016) var kommunikationen mellan sjuksköterskor och administrativ personal 
bristfällig. Cheferna uppmuntrade inte sina medarbetare vilket minskade motivationen 
och arbetsglädjen. Direkta samband sågs mellan bristande kommunikation och ökad 
sjukfrånvaro (Baydon et.al, 2016). 
 

Ogynsamma förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön 
En bristande arbetsmiljö hade en negativ inverkan på sjuksköterskors hälsa. Bristande 
luftkonditionering, för varma temperaturer inomhus, var exempel på faktorer som 
kunde påverka arbetsmiljön negativt (Baydon et.al, 2016). Likaså kunde brist på 
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utrustning medföra negativa konsekvenser. Enligt Mudaly och Nksoi (2013) var det 
svårt att utföra arbetsuppgifterna korrekt om det inte fanns utrustning för att kunna 
utföra arbetet på ett patientsäkert sätt. Konsekvenser av bristande utrustning, i form av 
handskar och förkläden, kunde i sin tur leda till infektioner och arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro hos sjuksköterskor (Mudaly & Nkosi, 2013).  
 
Personalbrist hörde ihop med en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur kunde ge 
konsekvenser i form av utmattade sjuksköterskor (Baydon et.al, 2016). En 
sjuksköterska som deltog i en studie av Mudaly och Nkosi (2013) uttryckte att en 
ökad arbetsbelastning på grund av personalbrist, ledde till att kvarvarande 
sjuksköterskor måste täcka upp på andra avdelningar efter sitt ordinarie pass eller 
hjälpa till genom att öka patientantalet per sjuksköterska. Det kunde i sin tur ge 
konsekvenser i form av arbetsrelaterad sjukfrånvaro bland sjuksköterskor (Mudaly & 
Nkosi, 2013). Likaså belyste Baydon et.al (2016) att sjuksköterskors höga 
arbetsbelastning, med ett stort patientantal per sjuksköterska, kunde leda till fysisk 
utmattning. Enligt Lamont et.al (2016) hade samband setts mellan de sjuksköterskor 
som åtog sig för tunga eller för många arbetsuppgifter i relation till sjukskrivning. 
Dessutom sågs ett samband mellan de sjuksköterskor som spenderade lite eller ingen 
tid sittandes under ett arbetspass, i högre utsträckning drabbades av sjukskrivning 
(Lamont et.al, 2016). De sjuksköterskor som arbetade på avdelning var i enlighet med 
Mudaly och Nkosi (2013) överarbetade, vilket i sin tur var en betydande faktor som 
orsakade arbetsrelaterad sjukskrivning. Däremot menade Josephson et. al (2008) att 
sjuksköterskor inom primär- och geriatrisk vård var sjukskrivna i högre utsträckning 
än sjuksköterskor inom andra hälsovårdsområden. Konsensus rådde kring att 
sjuksköterskor hade alldeles för många arbetsuppgifter i relation till rådande 
personalbrist (Mudaly & Nkosi, 2013). Sjuksköterskans yrkesrisker kunde orsaka 
fysiska skador, som i sin tur kunde leda till sjukskrivning (Baydon et.al, 2016). Ett 
samband sågs mellan att de sjuksköterskor som sjukskrev sig på grund av psykisk 
ohälsa, ofta drabbats av yrkesrelaterade skador (Lamont et.al, 2016). Enligt Murray 
et. al (2013) var ryggproblem och smärtrelaterad arbetspåverkan, signifikant med 
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. En chef som deltog i en studie gjord av Baydon et.al 
(2016) beskrev det som att sjuksköterskor blivit sjukskrivna på grund av nack- och 
ryggskador efter patientnära arbete i form av patientlyft. Resultatet i Murray et.al’s 
(2013) studie indikerade att smärtrelaterad arbetspåverkan var den huvudsakliga 
orsaken till arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av muskuloskeletala skador.  
 
I en studie av Shahzard och Malik (2014) framkom att både verbalt- och fysiskt våld 
på arbetsplatsen hade kopplingar till sjukskrivning. Xing et.al (2015) beskrev att 
majoriteten av de sjuksköterskor som utsattes för våld tog ut sjukdagar till följd av ett 
överfall. Det konstaterades att verbalt våld vanligtvis förekom under morgonskift 
medan fysiskt våld var mest påtagligt under nattskift (Shazard & Malik, 2014). 
Shazard och Malik (2014) belyste att majoriteten av sjuksköterskorna som drabbats av 
våld inte anmälde på grund av en misstrogenhet till organisationen. Shazard och 
Malik (2014) menade på att sjukhusledningen inte stöttade de drabbade 
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sjuksköterskorna.  Detta påvisades genom att tidigare anmälningar om arbetsrelaterat 
våld inte tagits på allvar, och därtill inte vidtagits några åtgärder för att förhindra våld 
på arbetsplatsen. Majoriteten av de sjuksköterskor som utsatts för fysiskt våld fick 
fysiska skador, som i sin tur ledde till sjukskrivning (Xing et.al, 2015). Baydon et.al 
(2016) styrker detta då det visat sig att de sjuksköterskor som blivit överfallna på sitt 
arbete blivit sjukskrivna på grund av de uppkomna skadorna. Utöver fysiska skador 
fick ett flertal sjuksköterskor psykiska men i form av irritation, chock, rädsla, 
nervositet, sömnsvårigheter, panikattacker, stress och depression (Shahzard & Malik, 
2014).  
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Datainsamlingen påbörjades med en ostrukturerad, inledande sökning för att hitta 
relevanta sökord och se vilken aktuell forskning som fanns relaterat till studiens syfte. 
Sökningen gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO då dessa i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2013) täcker ett omvårdnadsperspektiv. Tre 
databaser användes för att för att öka trovärdigheten i studiens resultat. För att täcka 
in och få en bred definition av arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor gjordes sökning i fritext med engelska synonymer (se tabell 1). Till en 
början gjordes en sökning med ämnesord i CINAHL, i form av (MH ”nurses”) AND 
(MH ”sick leave”) AND (MH ”work environment”), men uteslöts då det gav för lite 
träffar. Sökning med trunkering gjordes i respektive databas i form av nurs*, detta gav 
istället ett för många träffar. Därmed uteslöts trunkering på grund av det korta 
tidsfönster studien skulle genomföras inom. Genom att skriva nurse OR nursing OR 
nurses blev begreppets olika böjningar medtagna, och kan därmed ses som att en 
manuell trunkering gjordes. Att söka med enbart ämnesord kan vara en nackdel för 
studiens resultat, då det kan ge ett för snävt antal träffar (Forsberg & Wengström, 
2013). Fördelen med trunkering är att är att ett begrepps olika böjningar tas med i en 
och samma sökning (Friberg, 2017).  En slutlig sökning gjordes därefter i respektive 
databas med följande sökord (se Tabell 1): nurse, nursing, nurses, workplace, work 
environment, working atmosphere, working climate, sick leave, sickness absence, 
reporting sick, absenteeism. Den booleska operatorn OR användes för att ringa in alla 
synonymer och AND användes för att koppla samman sökorden och därmed 
specificera resultatet. Operatorn NOT valdes bort då inget förekommande ord ansågs 
rimligt att exkludera för att ge ett mer specifikt resultat (Friberg, 2017). Sökningarna 
som genomfördes i respektive databas resulterade i totalt 432 artiklar.  
 
Artiklarna till resultatet valdes ut genom en urvalsprocess i två etapper. I första 
urvalet lästes alla titlar som framkom i sökningen, detta för att utesluta risken att 
försumma relevanta artiklar. Då titeln svarade mot syftet lästes abstrakt, likaså vid 
osäkerhet om huruvida titel svarade mot syftet eller inte lästes abstrakt. 
Urvalsprocessen utfördes i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) först 
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enskilt för att sedan jämföras gemensamt, detta för att stärka pålitligheten. I andra 
etappen av urvalsprocessen diskuterades gemensamt vilka av de utvalda artiklarna 
som bäst svarade mot syftet. Artiklarna som valts ut och bearbetats var på engelska 
vilket skulle kunna påverka pålitligheten negativt då författarnas modersmål är 
svenska. 
 
Med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall kvalitetsgranskades 
artiklarna. Detta steg utfördes först enskilt för att sedan jämföras och diskuteras 
gemensamt tills enighet uppstod. Carlsson och Eimans bedömningsverktyg användes 
för att kvalitetsgranska artiklarna, innan de inkluderades i studiens resultat. Utefter 
artikelns vetenskapliga metod användes Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall 
för studier med kvalitativ metod alternativt bedömningsmall för studier med kvatitativ 
metod. Nio artiklar var kvantitativa och två kvalitativa. Genom inklusion av de båda 
vetenskapliga metoderna gavs större vidd och djup i resultatet. Enligt Henricsson 
(2012) är det en fördel att använda både kvantitativ och kvalitativ forskning, då de 
kompletterar varandra. Forskningsartiklarnas resultat var återkommande och styrktes 
vid flertal tillfällen sinsemellan vilket ökade trovärdigheten. Artiklarna kom från 
Libanon, Danmark, Kanada, Finland, Sverige, Australien, Sydafrika, Kina och 
Pakistan. Överförbarheten stärks då resultatet i litteraturstudien belystes som ett 
globalt problem. Samtidigt bör överförbarheten ifrågasättas då kulturella och 
ekonomiska skillnader mellan länder kan ha inverkat på forskningsresultatet och inte 
belystes i litteraturstudien. En aspekt som bör tas i beaktning är avsaknad av 
utrustning vid vård av patienter, ett resultat som kom från en Afrikansk studie, något 
som inte är direkt applicerbart på svensk vård. Ytterligare en aspekt som skulle kunna 
påverkat överförbarheten var den ena resultatartikeln som berörde våld i Pakistan. 
Dock förekommer våld även inom svensk sjukvård, troligtvis inte i samma 
utsträckning och på olika premisser. Artikeln valdes att användas i resultatet då den 
svarar mot litteraturstudiens syfte. Studien antyder att resultatet kan ha färgats av 
religionen i landet, dock styrks studien med en annan resultatartikel, från ett land med 
en annan religion. Likaså hade den Pakistanska artikeln ett anmärkningsvärt externt 
bortfall, på grund av det känsliga ämnet studien berörde. Dock påverkas inte 
trovärdigheten då studien innefattade 20 deltagare vilket är ett adekvat antal för en 
kvalitativ studie.  
 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar publicerade mellan årtalen 2007-
2017. Trots att publiceringsåren inte togs i beaktning under urvalsprocessen var nio av 
artiklarna publicerade de senaste fem åren, vilket ökar relevansen då det 
säkerhetsställs att aktuell forskning användes. Databearbetningen gjordes i enlighet 
med Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av metod för innehållsanalys, och 
utfördes i fem steg. Resultatartiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger, för att på så 
vis få en god överblick över dess innehåll. Därefter färgmarkerades och 
ämneskodades artiklarnas resultat, utefter syftets relevans. Tre slutliga teman 
framkom: Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem, En psykosocial arbetsmiljö 
präglad av höga krav och otillfredsställande relationer samt Ogynnsamma 
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förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön. Därefter sorterades artiklarnas resultat in 
under respektive teman, utefter likheter och skillnader. Detta förenklade processen att 
få ihop studiens resultat. Artiklarnas resultat bearbetades tillsammans för att undvika 
feltolkningar, vilket stärker studiens trovärdighet. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade att sjukskrivning hos sjuksköterskor grundar sig i en mångfasetterad 
botten där orsakerna kan grupperas i tre huvudteman. Det första temat, 
Sjukvårdsorganisatoriska brister och problem, handlar om orsaker knutna till hur 
sjukvårdssystemet är organiserat. Det andra temat, En psykosocial arbetsmiljö 
präglad av höga krav och otillfredsställande relationer, inriktar sig på 
sjuksköterskans upplevelse av att arbeta för och ihop med andra människor på 
arbetsplatsen. Det tredje temat, Ogynnsamma förutsättningar i den fysiska 
arbetsmiljön, lyfter orsaker som rent kroppsligt påverkar sjuksköterskan negativt.  
 
Organisationen ansvarar för utbetalning av lön och schemaläggning. Hahtela et. al, 
(2015) beskriver hur lönerna inverkar på upplevelsen av rättigheter samt valet av att 
arbeta extra på annan arbetsplats. Baydon et.al (2016) och Josephson et al. (2008) 
visar att organisationens förmåga att lägga ett schema som kändes acceptabelt hade 
inverkan på sjuksköterskornas trivsel, arbetsbelastning, samt psykisk ohälsa. 
Mozaffari et.al (2015) påvisar att avsaknad av tillit till organisationen minskar lusten 
att vilja arbeta med omvårdnad eller ens stanna kvar på arbetsplatsen. Perry et.al 
(2017) påvisar att otillfredsställelse i arbetet leder till sämre psykisk hälsa. Resultatet 
belyser organisationens ansvar för trivseln hos sjuksköterskor och bristande faktorer i 
organisationen ses ha direkta kopplingar till sjukskrivningar. Enligt ICN (2012) är 
sjuksköterskan en del i yrkesorganisationen och samverkar i ansvaret kring att skapa 
och upprätthålla rättvisa ekonomiska arbetsförhållanden. Därmed kan inte 
sjuksköterskor enbart skuldbelägga organisationen vid brister, utan sjuksköterskan bär 
också individuellt bidragande ansvar. 
 
Enbart två artiklar i resultatet berörde hur omvårdnaden av patienter och 
patientsäkerheten påverkas negativt till följd av organisationella beslut gällande 
patientantal per sjuksköterska. Resultatet påvisade att en hög patientomsättning och 
bristande resurser ledde till sämre patientsäker vård vilket i sin tur minskade 
motivationen samt ökade antalet sjukskrivningar (Mudaly & Nkosi, 2013; Baydon 
et.al, 2016). Magalhães, Dall'Agnol och Marck (2013) påvisar att fler antal patienter 
per vårdteam ökade prevalensen av fall från sängen, infektionsrisk, överbeläggningar, 
samt sjukfrånvaro. Vidare ledde det till att vårdteamet skyndade på medicinering, 
hygienrutiner och patienttransporter, vilket utgjorde en fara för patientsäkerheten 
(Magalhães, Dall'Agnol, Marck, 2013). Att uppleva brist på kontroll och otillräckliga 
resurser beskrivs av Herdman och Kamitsuru (2016) kunna leda till nedsatt 
välbefinnande som kännetecknas som ett missnöje med situationen. Personalbrist 
drabbar inte enbart sjuksköterskor utan även patienter. Ökat patientantal per 
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sjuksköterska minskar förutsättningarna för att kunna ge den enskilde individen en 
god omvårdnad. Det är inte etiskt försvarbart att låta patienter, som redan är i en utsatt 
situation, drabbas på grund av att det råder en ohållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor.  
 
Litteraturstudiens resultat indikerar att de relationer som råder på arbetsplatsen har en 
stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön, då dåliga relationer och höga nivåer 
av konflikter sågs öka risken för långtidssjukskrivningar hos sjuksköterskor (Baydon 
et.al, 2016; Clausen et.al. 2011). Dåliga relationer mellan kollegor och chefer samt 
social exkludering sågs vara förknippade med ökat antal arbetsmiljörelaterade 
sjukskrivningar hos sjuksköterskor (Josephson et.al 2008, Mudaly & Nkosi, 2013). 
Wärnå et. al (2017) betonar att omsorg och respekt gentemot varandra främjar en god 
arbetsmiljö. Likaså hör goda relationer på arbetsplatsen och stöd ifrån sina kollegor 
ihop med ett ökat välbefinnande (Mozaffari et.al, 2015; Eriksson, 1996). Sociala 
relationer på arbetsplatsen hör inte enbart ihop med ett ökat välbefinnande utan ses 
också som betydelse för hälsan (Eriksson, 1996). För att uppleva en ökad eller 
bibehållen hälsa är vänskapen viktig (Wärnå et.al, 2007), därmed är det förståeligt att 
dåliga relationer bidrar till ohälsa hos sjuksköterskor. Resultatet påvisar också vikten 
av autonomi. Enligt Enns et.al (2014) var låg autonomi hos sjuksköterskor förknippat 
med sjukskrivningar. Likaså sågs samband mellan upplevelse av låg autonomi och 
förekomst av depression, vilket i sin tur var relaterat till sjukskrivningar (Enns et.al, 
2014). Autonomi, som innebär individens självbestämmande, hör enligt Wiklund 
Gustin och Bergbom (2012) ihop med människans livskraft. Begreppet livskraft är 
kopplat till människans värdighet, livsglädje samt en känsla av att vara behövd 
(Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Bibehållen värdighet är i sin tur relaterat till 
hälsa (Wärnå et.al, 2007). Att som sjuksköterska uppleva autonomi på sin arbetsplats 
är viktigt. Lika viktigt som det är för patienter att få vara delaktig och 
självbestämmande i sin vård, är det av stor vikt att sjuksköterskan har möjlighet att 
känna självbestämmande på sin arbetsplats.  
 
Resultatet påvisar att personalbrist och hög arbetsbelastning hör ihop med 
sjukskrivning (Mudaly & Nkosi, 2013). Det blir en ond cirkel i form av att 
kvarvarande sjuksköterskor får en ökad arbetsbelastning, vilket kan resultera i fysisk 
utmattning (Mudaly & Nkosi, 2013; Baydon et.al, 2016). Tung arbetsbörda och 
krävande patientrelationer kan enligt Arbetsmiljöverket (2013) leda till sjukskrivning 
och ohälsa. Arbetsuppgifterna måste anpassas utefter personalbristen, och ökat 
patientantal per sjuksköterska är i sin tur ingen hållbar lösning. Organisationen bör se 
till att det finns en strategi vid rådande personalbrist bland sjuksköterskor, utan att de 
kvarvarande sjuksköterskornas hälsa drabbas. Vidare belyser resultatet i 
litteraturstudien att fysiskt våld på arbetsplatsen ledde till fysiska-  samt psykiska 
skador, något som ökade prevalensen av sjukskrivningar (Shahzard & Malik, 2014; 
Xing et.al, 2015). I Sverige ska god arbetsmiljö i enlighet med Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) uppnås. Ohälsa och olycksfall ska förebyggas med hjälp av att teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagare inte utsätts för 
psykiska eller fysiska belastningar (SFS 1977:1160). Med tanke på olikheter i kulturer 
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världen över är det rimligt att tro att inte alla länder har samma syn på kvinnor och 
sjuksköterskeyrket, samt att alla länder inte har utarbetade lagar som ska främja god 
arbetsmiljö, på samma sätt som Sverige.  
 
Konklusion och Implikation 
Studiens resultat visar att arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar bland sjuksköterskor 
har samband med organisationen samt den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön. 
Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelse av att få vara delaktig och 
självbestämmande är en viktig del för att kunna känna sig tillfreds med sitt arbete. 
Minskad tillfredsställelse med given patientvård samt låg motivation på sin 
arbetsplats hör ihop med ökat antal sjukskrivningar. Att inte ha någon möjlighet att 
påverka schemaläggning, löner, och beslutstagande är förknippat med ökat antal 
sjukskrivningar. Likaså upplever sjuksköterskor att de relationer som råder på 
arbetsplatsen har en stor inverkan på arbetsrelaterade sjukskrivningar. Patientantal per 
sjuksköterska och hög patientomsättning bidrar till en ökad arbetsbelastning, som i sin 
tur har en negativ inverkan på patientsäkerheten och given omvårdnad. Resultatet 
påvisar att det är ett flertal faktorer som behöver åtgärdas för att minska antalet 
arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar hos sjuksköterskor. 
 
Genom att vara medveten om vilka risker det finns i arbetsmiljön kan sjuksköterskan 
ställa högre krav på organisationen i ett preventivt syfte. Likaså kan studiens resultat 
ge den yrkesverksamma sjuksköterskan ett redskap för att undvika eventuella risker 
för att förebygga sjukskrivning. Att beskriva orsaker till arbetsmiljörelaterade 
sjukskrivningar hos sjuksköterskor är aktuellt både för yrkesverksamma 
sjuksköterskor och chefer men likaså på en övergripande samhällsnivå. En god 
arbetsmiljö minskar inte enbart sjukskrivningar hos sjuksköterskor utan har också en 
positiv inverkan på omvårdnaden. Mer forskning är av stor vikt då sjukfrånvaron hos 
sjuksköterskor fortfarande är ett stort problem. Fokus bör ligga på att hitta 
förebyggande strategier för att kunna optimera en god arbetsmiljö. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsychInfo 

Sjuksköterska 
Nurse OR nursing OR 
nurses 

Nurse OR nursing OR 
nurses 

Nurse OR nursing OR 
nurses 

Arbetsmiljö 

Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working 
climate  

Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working 
climate 

Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working 
climate 

Sjukfrånvaro 

Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick 
OR Absenteeism  
 

Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick 
OR Absenteeism  
 

Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick 
OR Absenteeism  
 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-11 Cinahl 

(Nurse OR nursing OR nurses) 
AND (Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working climate) 
AND (Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick OR 
Absenteeism) 
Limits: English language, peer-
rewied, publiction date from 2007-
2017 148 95 20 8 

2017-10-11 Pubmed 

(Nurse OR nursing OR nurses) 
AND (Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working climate) 
AND (Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick OR 
Absenteeism) 
Limits: English language, journal 
article, publiction date from 2007-
2017 181 168 11 2 

2017-10-11 PsycInfo 

(Nurse OR nursing OR nurses) 
AND (Workplace OR work 
environment OR working 
atmosphere OR working climate) 
AND (Sick Leave OR sickness 
absence OR reporting sick OR 
Absenteeism) 
Limits: English language, peer-
rewied, publiction date from 2007-
2017 103 90 4 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Baydoun, M., Dumit, N., & Daouk-Öyry, L. (2016). What do nurse managers say about nurses’ 
sickness absenteeism? A new perspective. Journal of Nursing Management, 24(1), 97-104. Doi: 
10.1111/jonm.12277. 

 
Land  
 
Databas 

 
Libanon 
PubMed 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors sjukfrånvaro utifrån ett chefs perspektiv 

 
Metod:  
 
Design 

 
Kvalitativ metod 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval Ändamålsenligt urval. 25 tillfrågade chefer som jobbade på sjukhus, varav 20 deltog, intervjuades 
under augusti 2012 

Datainsamling Deltagarna intervjuades och spelades in. 5 av deltagarna ville inte spelas in, istället togs 
detaljerade anteckningar. Intervjumaterialet bestod av sex öppna frågor. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och innehållet studerades flera gånger för att förstå de allmänna 
synpunkterna. Vidare gjordes en mer detaljerad dataanalys, då deltagarnas åsikter kategoriserades. 

Bortfall 5 chefer valde att inte fullfölja studien på grund av tidsbrist. 

Slutsats I studien framkom det att sjuksköterskors sjukfrånvaro är ett resultat av arbetsrelaterade-, 
individuella- samt organisationsfaktorer. I enlighet med litteraturstudiens syfte påvisar resultatet 
bland annat att schemaläggning, psykisk trötthet efter arbetet, arbetsrelaterade rygg- och 
nackskador efter patientnära arbete sågs vara faktorer som orsakar arbetsrelaterade sjukskrivningar 
hos sjuksköterskor. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1.   
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Artikel 2 

 
 

Referens Clausen, T., Nielsen, K., Gomes Caneiro, I., & Borg, V. (2011). Job demands, job resources and 
long-term sickness absence in the Danish eldercare services: a prospective analysis of register-
based outcomes. Journal of Advanced Nursing, 68, 127-136. doi:10.1111/j.1365-
2648.2011.05724.x 
 

Land  
Databas 

Danmark 
CINAHL 

Syfte Att undersöka associationen mellan psykosociala arbetskrav, arbetsresurser och fall av registrerade 
långtidssjukskrivningar.  
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Prospektiv kohortstudie 
 
 

Urval 7921 deltog i studien, respondenterna var utbildad personal inom dansk äldreomsorg. 1014 av 
dessa var sjuksköterskor. Personal som inte hade direkt koppling till vårdservice exkluderades 
(t.ex. kökspersonal, vaktmästare).  

Datainsamling Studien baserades på en sammanslagning mellan 
undersökningsdata om den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.  Data samlades in från 
samtliga anställda i äldreomsorgen i 35 danska kommuner.  
 

Dataanalys Analysen gjordes med Cox proportional hazards model. 
 

Bortfall Inget rapporterat. 
 

Slutsats Arbetsplatsrelaterade krav och arbetsresurser är signifikant förenade med risken för långvarig 
sjukfrånvaro. I enlighet med litteraturstudiens syfte påvisade resultatet att känslomässiga krav, 
rollkonflikter, kvaliteten på ledarskap och samarbete på arbetsplatsen sågs ha ett samband med 
långtidssjukskrivningar hos sjuksköterskor. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

Referens Enns, V., Currie, S., & Wang, J. (2015). Professional autonomy and work setting as contributing 
factors to depression and absenteeism in Canadian nurses. Nursing outlook, 63, 269-277. Doi: 
10.1016/j.outlook.2014.12.014. 
 

Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 
 

Syfte Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan professionell autonomi, hälso- och 
sjukvård och kännetecken i arbetsmiljön som föreligger riskfaktorer för depression och 
sjukfrånvaro hos kvinnliga sjuksköterskor. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval 17 437 kvinnliga sjuksköterskor inom olika områden och provinser, med blandade positioner, 
deltog i studien.  
 

Datainsamling Undersökningen samlade in information om ett stort antal ämnen som återspeglar de fysiska och 
känslomässiga utmaningarna som sjuksköterskor står inför utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
Sjuksköterskorna besvarade många frågor om kvaliteten på patientvården, arbetsrelationer med 
medarbetare och chefer, hur mycket tid de jobbar för att få sina jobb gjorda och hur de känner för 
sitt jobb samt karriären. 
 

Dataanalys Unika variabler samt mångfaldiga variabler analyserades för att testa huruvida hypotesen om 
arbetsmiljöfaktorer var viktiga determinanter för depression och ökad sjukfrånvaro hos kvinnliga 
sjuksköterskor. 
 

Bortfall Studien resulterade i ett bortfall på 5% (n=933), då manliga sjuksköterskor exkluderades i det sista 
urvalet. 
 

Slutsats Genom att öka sjuksköterskans självständighet och minska arbetsbelastningen kan det bidra till att 
hantera den höga förekomsten av depression hos sjuksköterskor och därmed minska 
sjukfrånvaron. I enlighet med vårt syfte visar resultatet att det föreligger ett samband mellan låg 
autonomi på arbetet och hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Likaså visar resultatet ett starkt 
samband att hög arbetsbelastning kan leda till depression, som i sin tur kan leda till sjukfrånvaro. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

Referens Hahtela, N., Paavilainen, E., Mccormack, B., Slater, P., Helminen, M., &  Suominen, T. (2015). 
Influence of workplace culture on nursing-sensitive nurse outcomes in municipal primary health 
care. Journal of Nursing Management, 23, 931-939. doi: 10.1111/jonm.12237.  
 

Land  
Databas 

Finland 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur arbetsplatsens kultur påverkar sjukfrånvaro, övertidsarbete och 
arbetsskador inom kommunal primärhälsovård. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsundersökning. 

Urval 206 stycken sjuksköterskor deltog i studien.  
 

Datainsamling Varje enhet fick två olika frågeformulär som skulle besvaras mellan november 2011 och mars 
2012. Deltagarna fick sedan var sitt frågeformulär som sedan skulle returneras via kuvert. 
Frågeformuläret omfattade tre omvårdnads känsliga problem i form av sjukfrånvaro, 
övertidsarbete och arbetsskador. 
 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik.  
  

Bortfall Två avdelningssjuksköterskor valde att inte fullfölja studien. Totalt fyllde 68% av deltagarna i 
frågeformuläret, vilket resulterade i ett bortfall på 32%. 
 

Slutsats Studiens resultat visar att arbetsplatsens kultur är relaterad till sjuksköterskors sjukfrånvaro, 
övertidsarbete och arbetsskador. Framför allt understryker resultaten av denna studie vikten av den 
praktiska arbetsmiljön som en förklaring till sjuksköterskors sjukfrånvaro, övertidsarbete och 
arbetsskador. Utifrån vårt syfte framkommer de faktorer i arbetsmiljön som har en inverkan på 
sjukskrivning bland sjuksköterskor i form av maktlöshet, dåliga relationer med sjuksköterskornas 
ledning, dåliga relationer mellan läkare och sjuksköterskor samt lönens inverkan.  
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Josefsson, K. (2012) Registered nurses’ health in community elderly 
care in Sweden, International Nursing Review, 59, 409-415.  
doi: 10.1111/j.1466-7657.2012.00984.x 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Att beskriva legitimerade sjuksköterskors arbetsrelaterade hälsoproblem, närvaro på arbetet trots 
sjukdom samt sjukfrånvaro inom äldreomsorgen. Även att beskriva legitimerade sjuksköterskors 
uppfattningar av tidspress, kompetens och emotionell belastning på jobbet. Studiens syfte var att 
beskriva sambandet mellan dessa fynd/förekomster. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Beskrivande design. 

Urval 213 legitimerade sjuksköterskor, från 60 ålderdomshem.  
 

Datainsamling Deltagarna svarade på ett strukturerat frågeformulär som handlade om sjukfrånvarons orsaker 
samt orsaker till närvaro på arbetet trots sjukdom.  
 

Dataanalys Beskrivande statistik. 

Bortfall 129 stycken valde att inte fullfölja frågeformulären, vilket utgjorde 37,7 %. 
 

Slutsats I enlighet med litteraturstudiens syfte visade resultatet att; arbetsrelaterade hälsoproblem i form av 
nack- och ryggbesvär, torr hy, muskel- och ledbesvär, sömnproblem, huvudvärk, svårt att lämna 
jobbet bakom sig samt upplevd tidspress på arbetsplatsen var en stor orsak till sjukskrivningar hos 
sjuksköterskor.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet Grad 2. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Josephson, M., Lindberg, P., Voss, M., Alfredsson, L., & Vingård, E. (2008). The same factors 
influence job turnover and long spells of sick leave- a 3-year follow-up of Swedish nurses. 
European Journal of Public Health, 18, 380-385. Doi: 10.1093/eurpub/ckn009 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka huruvida individuella faktorer, arbetsförhållanden och 
hälsoproblem ledde till ökad sannolikhet för att lämna arbetet samt förlängd sjukfrånvaro. 
  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv kohortstudie. 

Urval 2293 registrerade sjuksköterskor samt undersköterskor deltog i Studien. Deltagarna i den aktuella 
studien rekryterades från både sjukhus, psykiatriska vårdcentraler, primärvårdscentraler, 
geriatriska vårdenheter samt hemsjukvård. De deltagande institutionerna representerade olika 
geografiska områden och varierade i storlek och därmed också i organisationsstruktur.  
 

Datainsamling Datainsamlingen skedde under 2000-2003, och samlades in via frågeformulär. Under dessa tre 
åren registrerades kontinuerligt sjukskrivningar som varade längre än 28 dagar, vilket beräknades 
med i resultatet. 
 

Dataanalys Multivariat regressionsanalys. 

Bortfall Av totalt 2664 tillfrågade sjuksköterskor samt undersköterskor valde 2293 att delta, därmed blev 
det ett bortfall på 14%. 
 

Slutsats Studiens visar att både arbete inom geriatrisk vård, social uteslutning, omorganisering samt 
självrapporterade hälsoproblem hade ett samband med långtidssjukskrivning och byte av 
arbetsplats.  I enlighet med litteraturstudiens syfte understryker resultatet vikten av att förbättra 
arbetsvillkoren och stödja hållbar hälsa bland sjuksköterskor för att förhindra överdriven 
omsättning och långvarig sjukskrivning i denna yrkesgrupp.  
  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lamont, S., Brunero, S., Perry, L., Duffield, C., Sibbritt, D., Gallagher, R., & Nicholls, R. (2016). 
Mental health day’ sickness absence amongst nurses and midwives: workplace, workforce, 
psychosocial and health characteristics. Journal of Advanced Nursing, 73, 1172-1181. doi: 
10.1111/jan.13212 
 

Land  
Databas 

Australien  
CINAHL 

Syfte Att undersöka arbetsstyrkan, arbetsplatsen, psykosociala och hälsokarakteristika hos 
sjuksköterskor och barnmorskor i relation till deras rapporterade användning av sjukfrånvaro som 
beskrivs som "Mentala hälsodagar". 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval Ändamålsenligt urval. 5041 sjuksköterskor och barnmorskor deltog i studien.  
 

Datainsamling Potentiella deltagare mailades med en länk till en anonym undersökning innehållande frågor om 
demografisk information, arbetskraft, och hälsovariabler. Länken kunde bara nyttjas en gång.  
 

Dataanalys Beskrivande statistik. 

Bortfall 385 deltagare exkluderades på grund av att frågeformulären ej var komplett ifyllda. 20 stycken, av 
exkluderades på grund av att de ej jobbade i New South Wales, Australien. 
 

Slutsats 54 % (n=2722) av deltagande sjuksköterskor och barnmorskor hade sjukfrånvaro på grund av 
psykisk ohälsa relaterat till jobbet. Signifikativt för dessa var att dem var yngre, jobbade skift, lade 
få timmar på sittande arbete i jämförelse med arbete i rörelse, samt rapporterade missförhållanden 
på arbetsplatsen. I enlighet med litteraturstudiens syfte visar resultatet att brister i den fysiska 
miljön, samt skiftarbete orsakade sjukskrivningar.   
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2. 
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Artikel 8 

 

 

Referens Mudaly, P., & Nkosi, Z. Z. (2013). Factors influencing nurse absenteeism in general hospital in 
Durban, South Africa. Journal of Nursing Management, 23, 623-632.  
doi: 10.1111/jonm.12189 
 

Land  
Databas 

Sydafrika 
CINAHL 

Syfte Att undersöka orsaker till frånvaro bland sjuksköterskor på ett allmänsjukhus i Durban, för att kunna 
sammanställa strategier för att minska sjukfrånvaron. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Icke-experimentell studie 

Urval 60 sjuksköterskor. 

Datainsamling Ett frågeformulär med öppna och slutna frågor, som besvarades att genom medhåll eller icke-
medhåll.  
 

Dataanalys Sluten dataanalys samt öppen dataanalys. 
 

Bortfall 25% besvarade ej frågeformuläret. 

Slutsats Familjeproblem, brist på motivation att arbeta, sjukdom, ekonomiska aspekter, favorisering, ovänliga 
chefer, långa arbetspass, ökad arbetsbelastning, otillfredsställande arbetsförhållanden, brist på 
utrustning, brist på arbetskraft och brist på belöningssystem orsakade sjukfrånvaro hos 
sjuksköterskor. I enlighet med litteraturstudiens syfte sågs personliga, professionella och 
organisatoriska faktorer orsaka sjukfrånvaro.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Murray, E., French, R, L., Ibrahim, S., Smith, P., Carnide, N., Côté, P., Gibson, J., Guzman, J., 
Koehoorn, M., & Mustard, C. (2013). Pain-Related Work Interference is a Key Factor in a 
Worker/Workplace Model of Work Absence Duration Due to Musculoskeletal Conditions in 
Canadian Nurses J Occup Rehabil, 23, 585-596. doi: 10.1007/s10926-012-9408-7 
 

Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 

Syfte Att undersöka upplevelsen av muskuloskeletal smärta i en kontext av hälsofaktorer i relation till 
sjukskrivning. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval 941 kvinnliga sjuksköterskor med minst en dags sjukfrånvaro relaterad till muskuloskeletal 
smärta, inom ramen för hälsovårdsarbete och arbetsmiljöfaktorer för Kanadensiska sjuksköterskor 
med arbetsrelaterad muskuloskeletal smärta.  
 

Datainsamling Datan i denna studie samlades in från National Survey of the Work and Health of Nurses. Efter det 
gjordes en strukturell ekvationsmodellering av datan som sammanställdes till ett resultat.  
 

Dataanalys Beskrivande statistik. 

Bortfall Inget rapporterat.  

Slutsats Depression, ryggproblem, ålder, sammanslutning på arbetsplatsen, psykiska utmaningar och brist 
på kontroll i arbetet var förenat med smärtrelaterad arbetspåverkan. Den smärtliga 
svårighetsgraden sågs som ytterligare en dimension. I enlighet med litteraturstudiens syfte sågs 
samverkan av dessa faktorer som en ökad risk för sjukskrivning.  
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Shahzad, A., & Malik, R.K. (2014). Workplace Violence: An Extensive Issue for Nurses in 
Pakistan-: A Qualitative investigation. Journal of Interpersonal Violence, 29, 2021-2034. Doi: 
10.1177/0886260513516005 
 

Land  
Databas 

Pakistan 
PubMed 

Syfte Syftet med den här studien var att undersöka förekomsten av våld under sjuksköterskors karriär 
och deras inverkan på deras arbetsliv i den islamiska republiken Pakistan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Grounded Theory. 

Urval Studien innefattade 20 stycken sjuksköterskor som jobbade på olika sjukhus i Islamabad.  
 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer genomfördes med öppna och slutna frågor. 
 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med Grounded Theory metod, som innebar att data kodades för att 
därefter kunna upptäcka relevanta begrepp. Begreppen genererades till kategorier för att därefter 
kunna se om det fanns en passning mellan indikationer och begrepp. 
 

Bortfall 140 sjuksköterskor tillfrågades att delta i studien, på grund av det känsliga ämnet valde enbart 20 
stycken att ställa upp på intervjuer.  
 

Slutsats Studien visade att det mesta av det verbala och fysiska våldet inte rapporterades av 
sjuksköterskorna. Studien återspeglade också att avsaknaden av ett korrekt rapporteringssystem 
och hänsynslösa reaktioner hos sina överordnade och kollegor bidrog till underrapportering. 
Genom att erbjuda säkra, hälsosamma och respektfulla arbetsplatser kan fler kvinnor lockas till 
vårdyrket. Det finns växande bevis på att våld på arbetsplatsen bidrar till försämring av 
sjuksköterskornas arbetsliv och hälsa, påverkar patientvården och hindrar rekrytering och 
behållning av sjuksköterskor. Lämpliga arbetsplatsinterventioner behövs för att hantera den 
växande krisen inom hälsovårdsorganisationer. Framtida forskning är nödvändig för att vårdgivare 
ska kunna minimera antalet och allvaret av våldsamma händelser. Utifrån litteraturstudiens syfte 
är resultat relevant då en stor del av sjuksköterskornas sjukfrånvaro beror på det arbetsrelaterade 
våldet. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 2. 
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Referens Xing, K., Jiao,M., Ma, H., Qiao, H., Hao Y., Li Y., Gao, L., Sun, H., Kang, Z., Liang, L., & Wu, 
Q. (2015). Physical Violence against General Practitioners and Nurses in Chinese Township 
Hospitals: A Cross-Sectional Survey. PLOS ONE, 10, 1-14. Doi: 10.1371/journal.pone.0142954 
 

Land  
Databas 

Kina 
PubMed 

Syfte Studien syftade till att identifiera förekomsten och graden av allvarligt fysiskt våld gentemot 
allmänläkare och sjuksköterskor i stadssjukhus i Heilongjiang-provinsen, nordöstra Kina samt att 
identifiera de riskfaktorer som bidrar till fysiskt våld på sjukhus i kinesiska kåkstäder. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval Studien innefattade 840 deltagare. 442 av deltagarna var allmänläkare, resterande var 398 
allmänsjuksköterskor. 
 

Datainsamling Ett anonymt frågeformulär delades ut till respektive deltagare. Frågeformuläret inkluderade ett 
anmälningsbrev samt ett returkuvert. Deltagarna hade 7 dagar på sig att fylla i frågeformuläret; för 
att sedan ge det till respektive avdelningschef för att bevara deltagarnas integritet och anonymitet.  
 

Dataanalys Uppgifterna analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 19.0. Binär logistisk 
regressionsanalys användes för att bedöma potentiella samband. Gradvis filtreringsmetod 
användes för logistisk regression i den slutliga binära logistiska regressionsmodellen.  
 

Bortfall Studien hade ett bortfall på 15%, då enbart 840 av 990 frågeformulär returnerades. 
 

Slutsats Denna studie påvisar att fysiskt våld förekommer mot allmänläkare och allmänna sjuksköterskor i 
kinesiska township-sjukhus. Fysiskt våld i kinesiska township-sjukhus är en yrkesrisk och ett 
folkhälsoproblem. Resultatet i denna studie tyder på att en rad åtgärder bör genomföras för att 
hantera fysiskt våld, inklusive utveckling eller förbättring av politik, rutiner och 
interventionsstrategier. Ytterligare forskning kring psykologiskt våld bör också genomföras.  
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1. 
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