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Sammanfattning 
Bakgrund: Patientsäkerheten äventyras inom hälso- och sjukvården och en av tio 

patienter drabbas av vårdskada som hade kunnat kringgås om adekvata 

omvårdnadsåtgärder vidtagits. All vård- och omsorgspersonal har ett gemensamt 

ansvar att bidra till god och säker vård och det är sjuksköterskan som har det fulla 

omvårdnadsansvaret för patienterna. Genom patientsäkerhetslagen och 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser skall sjuksköterskan främja patientsäkerheten. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet relaterat till 

bemanningen av sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturstudie med en induktiv 

innehållsanalys genomfördes. Resultat: Studien är grundad på 10 vetenskapliga 

artiklar som ledde fram till fyra kategorier; tiden påverkar patientsäkerheten, 

sjuksköterskornas kompetens påverkar patientsäkerheten, arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten och sjuksköterskans hälsa påverkas av bristande patientsäkerhet. I 

resultatet framkom det att sjuksköterskans uppfattning är att patientsäkerheten är 

bristfällig och är relaterad till underbemanning av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

uppfattar tiden som en stor påverkbar faktor till utebliven omvårdnad som resulterar i 

sämre patientsäkerhet. Konklusion: Det krävs att sjuksköterskebemanningen är 

fulltalig och att sjuksköterskor känner sig trygga i sitt arbete för att bedriva god 

patientsäkerhet. Mer forskning behövs inom området för att genomföra en förändring 

för att stärka patientsäkerheten. 
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Abstract 

Background: Patient safety is jeopardizing healthcare, one in ten patients suffering 

due to medical errors could have been avoided if the appropriate actions had been 

taken. All nursing staff have a shared responsibility to contribute to proper and safe 

care but it is the nurses who have full responsibility over the patients. Patient safety 

should be promoted through the patient safety law and the nurse’s six core 

qualifications. Purpose: The aim was to understand the nurse’s perception of patient 

safety related to the number of nursing staff. Method: A literature review with an 

inductive approach was performed. Results: The study is based on ten scientific 

articles which led to four categories: time affect’s patient safety, the competence of 

the nurse affects patient safety, work environment affect patient safety and the health 

of the nurse is affected by defective patient safety. It was found in the result that the 

nurse’s perception of patient safety is adverse in the context of staffing. The nurse’s 

perceived time as a major contributing factor to absent care that resulted in poorer 

patient safety. Conclusion: It is necessary that the appropriate number of nursing staff 

is present during care. The staff needs to feel safe and secure in their work in order to 

offer good patient safety. More research is needed in this area to enable a change in 

patient safety.  
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Inledning  

Benämningen patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada (SFS 2010:659) 

och enligt Socialstyrelsen (2019) drabbas årligen 100´000 patienter av vårdskador 

inom den somatiska sjukvården (Socialstyrelsen, 2019). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) definierar en vårdskada som ett lidande för patienten som hade kunnat 

undvikas om rätt vård gavs av hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetslagen anger att 

sjukvårdspersonal har skyldighet att arbeta förebyggande mot vårdskador (SFS 

2010:659). Likväl har flera studier gjorts som visar att åtskilliga sjuksköterskor i sitt 

arbete inte hinner med den omvårdnad patienterna bör ha och att patientsäkerheten 

därmed äventyras (Aiken & Sermeus, 2012). Sjuksköterskor i flera länder vittnar om 

låga bemanningsnivåer med hög utbrändhet som följd och med sämre vårdkvalitet för 

patienterna (Aiken & Sermeus, 2012). Det är viktigt att uppmärksamma 

sjuksköterskans roll för att upprätthålla säker patientvård (Griffiths et al., 2016). 

Högre bemanningsnivåer av sjuksköterskor tros ha ett samband med kortare vistelse 

på sjukhus (Griffiths et al., 2016) och sjuksköterskor önskar bedriva sitt arbete på ett 

mer professionellt sätt än vad de med nuvarande bemanning har möjlighet till (D’lima 

et al., 2018). Patientsäkerheten ingår i sjuksköterskans sex kärnkompetenser där tre av 

kompetenserna är att arbeta evidensbaserat, personcentrerat och arbeta för en säker 

vård (Öhrn, 2015). Att upprätthålla kärnkompetenserna för att bedriva en patientsäker 

vård relateras till bemanningen av sjuksköterskor. Det är därför av intresse att 

undersöka sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet relaterat till 

sjuksköterskebemanningen.  

 

Bakgrund 

Patientsäkerhet  

Definitionen av patientsäkerhet enligt World Health Organization (WHO, 2019) är att 

förhindra negativa konsekvenser genom att förbygga vårdskada för patienter som 

söker sig till hälso- och sjukvård. Individer som är i behov av sjukvård skall under 

inga omständigheter komma till skada, dock blir en av 10 patienter som söker 

sjukvård drabbad av vårdskada (WHO, 2019). Patienten utsätts för onödigt lidande 

och samhället för ökade utgifter, de extra vårddagarna som uppkommer till följd av 

vårdskador beräknas kosta cirka åtta miljarder kronor om året (Socialstyrelsen, 2020). 

Patientsäkerhetslagens avsikt är att upprätthålla hög patientsäkerhet (SFS 2010:659) 

och Nantsupawat et al. (2017) anger att främja patientsäkerheten är att involvera 

patienten i sin behandling. En strukturerad kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient stärker kvaliteten på vården och minskar antalet vårdskador (Nantsupawat et 

al., 2017). Patienter och deras närstående ska känna sig trygga med den vård som ges 

(Öhrn, 2015) och vårdpersonal har ett ansvar för hur patientupplevelsen blir (Donetto 

et al., 2019). Patientsäkerheten kan äventyras om sjukvårdspersonal ersätts av 

vårdpersonal med lägre kompetens och utbildning (Aiken & Sermeus, 2012). Lägre 
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kompetens bland vårdpersonal väcker oro hur kvalitet och patientsäkerhet påverkas 

(Aiken & Sermeus, 2012). Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att personalen 

bedriver en god och säker vård för patienterna samt att personalen skall vidta åtgärder 

när en vårdskada har skett (SFS 2010:659). WHO (2019) noterar att sjukhus och 

vårdenheter behöver bättre förståelse för vad som påverkar patientsäkerheten och hur 

vårdskador kan förebyggas.  

 

Sjuksköterskebemanning 

Sjuksköterska är en profession som har fokus på patienternas omvårdnad för att 

främja hälsa och förebygga sjukdom och deras centrala roll är att ta hand om 

människor som söker sig till vården och bedöma deras hälsostatus (D’lima et al., 

2018). Det är viktigt att kunna prioritera och lösa problem, med bättre resurser kan 

fördelaktig vårdkvalitet uppnås (D’lima et al., 2018). Forskning visar att genom ökat 

antal sjuksköterskor per patient minimeras risken för vårdskada (Aiken et al., 

2002). Antalet sjuksköterskor som krävs beroende på skift och arbetsbelastning 

fastställs av vårdgivaren (Saville et al, 2019). Studier har gjorts för att fastställa vilket 

antal som är lämpliga nivåer av sjuksköterskor. Vårdgivare har anammat en metod om 

lägsta bemanning av sjuksköterska per sängplats eller patient men med detta tankesätt 

antas att alla patienter är i behov av samma vård (Saville et al., 2019). Vård skall 

utövas utifrån aspekten att ha patientens bästa för ögonen och genom ett säkert 

arbetssätt vara personcentrerat och evidensbaserat (Öhrn, 2015). Att upprätthålla 

trygga och funktionella nivåer av sjuksköterskebemanning är i många länder ett 

växande problem (Griffiths et al., 2016). Att organisera sjuksköterskebemanningen är 

problematiskt eftersom det är svårt att se den framtida arbetsbelastningen (Saville et 

al., 2019). Hög sjuksköterskeomsättning kan vara ett resultat av dåliga arbetsmiljöer 

och bristande vårdkvalitet, en förbättring inom detta område kan möjliggöra att fler 

sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatserna (Nantsupawat et al., 2017). Sämre 

arbetstillfredsställelse påverkar sjuksköterskeomsättningen (Nantsupawat et al., 2017) 

och forskning visar att brist i bemanning av sjuksköterskor resulterar i sämre 

omvårdnad för patienterna (Griffiths et al., 2016).  

Hälsa och omvårdnad 

Florence Nightingale född 1820, hade stor betydelse för omvårdnadsutvecklingen i 

sjuksköterskeyrket, kanske var hon den första omvårdnadsteoretikern i västvärlden 

(Söderhamn, 1997). Florence Nightingale beskrev att sjuksköterskans roll inte alltid 

är att bota sjukdom, utan att tillgodose patientens önskningar och behov av god miljö. 

När en patient upplever symtom på smärta eller lidande exempelvis av trycksår, är det 

ofta omvårdnaden som uteblivit för patienten och inte sjukdomen i sig som ger 

besvären. Florence Nightingales teori är att hälsa och omvårdnad är nära besläktat, för 

att upprätthålla omvårdnad behövs renlighet, ljus, värme och bra kost. Detsamma 
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gäller friska personer för att upprätthålla hälsa och det är viktigt för sjuksköterskan att 

arbeta förebyggande med omvårdnaden. Florence Nightingale såg sambandet mellan 

hälsa och omvårdnad när hon arbetade under Krimkriget vid ett fältsjukhus och 

arrangerade arbetet i sjukvårdsförläggningarna (Söderhamn, 1997). Situationen för de 

sårade soldaterna var usla och prognosen dålig med hög dödlighet. Soldaterna beskrev 

att utan Florence Nightingale och hennes sjuksköterskors hjälp hade dödligheten varit 

ännu högre. Högre hygienisk standard i sjukvårdsförläggningarna tillsammans med 

utökad omvårdnad sågs en omfattande förbättring och dödligheten sjönk (Söderhamn, 

1997). För att bibehålla hälsan för patienter är det viktigt att omvårdnaden blir utförd 

och inte uteblir till följd av underbemanning av sjuksköterskor. Detta är betydande för 

att upprätthålla patientsäkerheten (D’lima et al., 2018; Recio et al., 2018).  

 

I år 2020 är det tvåhundraårsjubileum av Florence Nightingales födelse och detta år är 

utsett till sjuksköterskans och barnmorskans internationella år av både 

världshälsoorganisationen (WHO) och International Council of Nurses (ICN) 

(Loveday, 2020). Syftet med detta jubileum är att få upp ögonen för sjuksköterskans 

centrala roll och inflytande för att medverka i målet för en varaktig utveckling med 

god kvalitet och patientsäkerhet (Loveday, 2020). Omvårdnad är en stor del i 

sjukvården och omfattar att förebygga sjukdomar och främja hälsa (ICN, 2020). 

Omvårdnad omfattar patientens autonomi och samarbetet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan skall främja en säker miljö och arbeta 

evidensbaserat (ICN, 2020). Forskning har synliggjort att missad omvårdnad är ett 

stort hot mot patientsäkerheten och hör ihop med den vårdkvalitet som levereras 

(Recio et al., 2018). Utebliven omvårdnad kan bero på kunskapsbrist hos personalen 

och låga bemanningsnivåer av sjuksköterskor (D’lima et al., 2018; Recio et al., 

2018). Det yttersta omvårdnadsansvaret för patienterna ligger hos sjuksköterskorna 

(D’lima et al., 2018) och de vårdskador som inträffar kan bero på den höga 

sjuksköterskeomsättningen och den tunga arbetsbelastningen (D’lima et al., 2018; 

Nantsupawat et al., 2017).  

 

Problemformulering 

Patientsäkerhet är skydd mot vårdskada och sjuksköterskans uppgift är att arbeta för 

patientsäkerheten med evidensbaserad omvårdnad som grund. Trots låga 

bemanningsnivåer skall sjuksköterskan leda omvårdnadsarbetet då de besitter stor 

kunskap genom sin profession. Det är angeläget att ta reda på sjuksköterskans 

uppfattning om patientsäkerhet relaterat till sjuksköterskebemanningen.  

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet relaterat till 

bemanningen av sjuksköterskor. 
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Metod 

Designen som valdes till detta examensarbete var en allmän litteraturstudie med en 

induktiv innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2015). 

Datainsamling 

De första artikelsökningarna gjordes ostrukturerat för att få en utgångspunkt och 

urskilja passande sökord, därefter fastställdes de exakta syftet. För att finna artiklar 

som motsvarar det valda syftet användes två databaser; Public Medline (PubMed) och 

Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). Databaserna 

valdes för de täcker områdena omvårdnad och medicin som var relevant till det valda 

syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som gav relevanta artikelträffar blev 

till slut; patientsäkerhet, sjukskötersk*, sjuksköterskebemanning och uppfattningar. 

Sökorden kombinerades på två olika vis, se tabell 2 (Bilaga B). Sökorden söktes på 

engelska i båda databaserna med ordkombinationer i ämnesord och fritext; Nursing 

staff (ämnesord) AND patient safety (fritext) AND perception (fritext) AND nurs* 

(fritext) och Patient safety (ämnesord) AND nursing staff (fritext) AND perception 

(fritext) AND nurs* (fritext). Under sökningen användes den booleska operatorn 

AND, de booleska operatorerna OR och NOT uteslöts (Forsberg & Wengström, 

2016). Trunkering användes på ordet nurs* för att få med flera ordkombinationer. 

Inklusionskriterierna var originalartiklar som var relevanta till syftet där fokus låg på 

sjuksköterskans bemanning, uppfattning och patientsäkerhet. Artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska, inte vara äldre än fem år och kvalitetsgranskas till 

grad ett (1) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvalitetsgranskningen görs med syfte att inneha trovärdigt material till 

litteraturstudiens resultat, där grad ett motsvarar hög vetenskaplig kvalitet och grad tre 

motsvarar den lägsta vetenskapliga kvalitén. 

Exklusionskriterierna var review-artiklar och artiklar som kvalitetsgranskades till två 

(2) eller tre (3) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

  

PubMed 

Den systematiska sökningen påbörjades i Public Medline (PubMed) och genomfördes 

genom att söka med MeSH-term i kombination med fritext i sökkombinationen; 

("Patient Safety"[MeSH]) AND nursing staff (fritext) AND perception (fritext) AND 

nurs* (fritext) och den booleska operatorn AND användes mellan varje sökord med 

begränsning på fem år. Sökningen gav 170 träffar, samtliga titlar lästes och därefter 

lästes 158 abstrakt som ansågs relevanta. Av de 158 abstrakts granskades 27 artiklar i 

sin helhet var av fem ansågs svara mot syftet och stämde med inklusionskriterierna. 

Dessa fem artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Samtliga artiklar graderades till grad ett (1) och tillfördes till 

litteraturstudiens resultat. Vidare fortsatte sökningen med MeSH-term i kombination 
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med fritext i sökkombinationen; ("Nursing Staff"[MeSH]) AND patient safety 

(fritext) AND perception (fritext) AND nurs* (fritext) och den booleska operatorn 

AND användes mellan varje sökord med begränsning på fem år. Sökningen gav 184 

träffar, samtliga titlar lästes och därefter 163 abstrakt som ansågs relevanta. Sedan 

valdes 31 artiklar ut att granskas som ansågs svara till syftet. Av dessa var fyra 

artiklar relevanta och stämde med inklusionskriterierna. Dessa fyra artiklar 

kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Därefter återstod tre artiklar som graderades till grad ett (1) enligt bedömningsmallen 

och tillfördes till litteraturstudiens resultat. En artikel exkluderades som inte uppnådde 

grad ett (1).  

 

Cinahl 

Sökningen i Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) 

fortsatte systematiskt genom att använda samma sökord med Subject Headings och 

fritext som tidigare gjorts i PubMed. Sökkombinationen var: (MH "Patient Safety") 

AND nursing staff (fritext) AND perception (fritext) AND nurs* (fritext) och den 

booleska operatorn AND användes mellan varje sökord med begränsning på fem år. 

Detta resulterade i 100 träffar, samtliga titlar lästes och där efter 26 abstrakt som 

ansågs relevanta. Endast en artikel svarade mot litteraturstudiens syfte och lästes i sin 

helhet. Artikeln kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och graderades till grad ett (1) och tillfördes till litteraturstudiens 

resultatdel. Vidare fortsatte sökningen med kombinationen: (MH "Staff Nurses") 

AND patient safety (fritext) AND perception (fritext) AND nurs* (fritext) och gav 13 

träffar. Alla titlar lästes därefter 11 abstrakt som ansågs passa till syftet. Av dessa 

artiklar ansågs ingen vara relevant för litteraturstudiens syfte och exkluderades. 

 

En resultatartikel uppkom under de första ostrukturerade artikelsökningarna och 

ansågs vara relevant till litteraturstudiens syfte. Denna artikel kom inte upp i de 

slutgiltiga sökkombinationer men valdes att behållas då den ansågs betydelsefull för 

resultatet. Artikeln kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och graderades till grad ett (1) och tillfördes litteraturstudiens 

resultatdel. 

 

Totalt inkluderades 10 artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte och som 

kvalitetsgranskades till grad ett (1) enligt Carlssons och Eimans (2003) 

bedömningsmall. 

 

Databearbetning  

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa den kunskap som finns inom ämnet 

och detta gjordes genom innehållsanalys vars ändamål var att dela upp relevanta data i 

koder för att sedan kategorisera in det i olika teman (Forsberg & Wengström, 2015). 
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De 10 resultatartiklar som valdes ut lästes till en början enskilt för att få en förståelse 

av innehållet och se om de svarade på litteraturstudiens syfte. Resultatdelen lästes 

flera gånger med ett kritiskt förhållningssätt för att skapa en helhetsbild. Artiklarna 

diskuterades därefter och är gemensamt sammanfattade, likheter och olikheter 

studerades i artiklarnas resultat för att senare delas in i färgkoder och teman. 

Resultatartiklarna är alla kvalitetsgranskade (grad 1–3) med Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall, först enskilt och resultatet jämfördes senare och blev 

likvärdigt. Därefter sammanställdes resultatartiklarna i en artikelöversikt, se tabell tre 

(Bilaga C).  

Fyra teman identifierades; Brist på tid, sjuksköterskors kompetens, sjuksköterskors 

arbetsmiljö, sjuksköterskors hälsa och utgör litteraturstudiens resultatdel. 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetik handlar om att skydda individer som deltar i forskning och 

forskningsetiken uppkom efter andra världskriget när övergrepp uppdagades om 

oetiska forskningar och experiment på människor (Kjellström & Sandman, 2018). 

Huvudsakligen var det de fasansfulla och ofta dödliga forskningarna på människor 

som uppmärksammades och i samband med detta framträdde behovet av 

forskningsetik av regler och rekommendationer för forskning (Codex-regler och 

riktlinjer för forskning, 2020). World medical association (2018) beskriver 

helsingforsdeklarationen som en forskningsetisk riktlinje som innefattar etiska 

principer för läkare och andra professioner som medverkar i medicinsk forskning. I 

helsingforsdeklarationen tas det stor hänsyn till individens skydd och rättigheter. I de 

etiska riktlinjerna står det att all forskning skall redovisas, både negativa och positiva 

resultat. En utav de grundläggande principerna är att omsorgen för patienten alltid ska 

gå före vetenskap- och samhällsintressen (World medical association, 2018). 

Belmontrapporten kom ut 1979 och skiljer sig från andra forskningsetiska koder 

genom att den uppger tre etiska principer: respekt för personer, göra-gott-principen 

och rättviseprincipen (Kjellström & Sandman, 2018). Lagen om etikprövning tar upp 

personuppgifter samt fysiska och psykiska ingrepp på individen. Forskningen får 

endast bli godkänd om den görs med respekt på människovärdet samt att mänskliga 

rättigheter följs vid etikprövningen (SFS 2003:460). Lagen säger också att godkänt 

samtyckte av deltagarna är ett krav (SFS 2003:460) och forskningsetik enligt 

Kjellström och Sandman (2018) innebär att personer som deltar i studier inte skall 

utnyttjas som medel. Litteraturstudiens resultat innefattar endast artiklar som förhållit 

sig till de nämnda forskningsetiska överväganden. Alla litteraturstudiens 

resultatartiklar har blivit etiskt godkända från olika etiska kommittéer. I fyra av 

resultatartiklarna har deltagarna givit skriftligt godkännande att vilja delta i studien, i 

fyra andra artiklarna har deltagarna givit muntligt samtycke och i två artiklar 

framkom det inte hur deltagarna givit sitt godkännande.  
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar sjuksköterskans uppfattning av 

patientsäkerhet i kontext till sjuksköterskebemanning och presenteras under fyra 

teman: Brist på tid, sjuksköterskors kompetens, sjuksköterskors arbetsmiljö och 

sjuksköterskors hälsa. 

 

Brist på tid 

I resultatet framkom att sjuksköterskornas uppfattning var att arbetsuppgifter lätt 

glömdes bort eller att vård blev oavslutad hos patienter till följd av för lite tid och för 

mycket patientansvar (Eriksson et al., 2018; van Oovstveen et al., 2015). 

Arbetsbelastningen gjorde att det blev svårt att slutföra arbetsuppgifterna och för att 

korrigera detta arbetades fler timmar utan rast (McKenzie & Addis, 2018). 

Sjuksköterskorna uppfattade det svårt att ha kontroll på arbetet till följd av hög 

patientbelastning och därför missades en hel del mediciner till patienterna (Eriksson et 

al., 2017). Tid lades på fel saker och istället hade den tiden kunnat ägnats åt 

patienterna (van Oovstveen et al., 2015). En otillräcklig bemanning kunde resultera i 

utebliven omvårdnad för patienterna och resultera i vårdskador, framförallt i stressade 

och akuta situationer när många patienter var i behov av hjälp omgående (Wolf et al., 

2017). Detta uppfattades av sjuksköterskorna som orimligt att hantera. I dessa 

situationer blev det svårt att upprätthålla hög patientsäkerhet, då patienterna ökade 

kraftigt i antal utan motsvarande ökning av sjuksköterskor (Wolf et al., 2017). Det 

framkom att hälften av alla omvårdnadsuppgifter inte kunde genomföras till följd av 

tidsbrist (Liu et al., 2018) och korrelationen mellan sjuksköterskans uppfattning om 

arbetsmiljö, patientsäkerhet, omvårdnad och bemanning hade ett signifikant samband 

(Kim et al., 2018). Det var inte bara antalet patienter som uppfattades påverka 

arbetsbelastningen och patientsäkerheten utan också vilken typ av sjukdom patienten 

led av (Wolf et al., 2017). Ett exempel som Wolf et al. (2017) uppmärksammade var 

när patienterna skrevs ut för tidigt och ofta missförstod instruktionerna rörande sin 

behandling vilket medförde att patienterna återkom efter några dagar. Ofta var det 

brister i att förstå språket som gjorde att patienterna återkom. Detta hade kunnat 

kringgås om extra tid gavs till patienterna exempelvis ihop med en tolk (Wolf et al., 

2017). Sjuksköterskorna uppfattade att patienternas omvårdnad minskade på grund av 

otillräcklig tid. Detta kunde medföra allvarliga konsekvenser för patienterna, exempel 

när en sond satt kvar till följd av att sjuksköterskorna inte hade tid att hjälpa patienten 

vid matintag (van Oovstveen et al., 2015; Wolf et al., 2017). Sjuksköterskorna oroade 

sig för att omvårdnaden skulle bli otillräcklig för patienterna och beskrev 

arbetsplatsen som riskfylld (McKenzie & Addis, 2018; Wolf et al., 2017). 

Sjuksköterskorna uppfattade att de inte hann med den vård som patienterna var i 

behov av och upplevde att de inte kunde upprätthålla patientens integritet. 

Sjuksköterskorna ville att patienterna skulle vara tillfreds med den vård som gavs och 
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vid arbetsdagens slut önskade sjuksköterskorna känna ett välbefinnande av den givna 

patientvården (van Oovstveen et al., 2015).  

 

Sjuksköterskors kompetens 

Patientsäkerheten ansågs inte bara påverkas av minskad personalstyrka, även om det 

var en viktig komponent, utan kompetensen i personalstyrkan var av betydelse 

(Kanerva et al., 2016). Sjuksköterskorna uppfattade en säker vårdmiljö när tillräckliga 

resurser fanns som innefattade både tillräckligt med personal och således rätt 

kompetensmix (Kanerva et al., 2016). Sjuksköterskor uppfattade sig som arbetsamma 

men hade svårigheter att utföra arbetsuppgifter då de inte tyckte sig ha den fulla 

kompetensen (Glette et al., 2018). Speciellt nyutbildade sjuksköterskor uppfattade det 

som utmanande att utföra arbetet patientsäkert (McKenzie & Addis, 2018) och 

uppmuntrades till utbildning och kurser som skulle hjälpa dem i sitt arbete. 

Sjuksköterskorna kände oro när budgeten begränsades då det påverkade deras 

möjlighet till vidareutbildning på arbetsplatsen (McKenzie & Addis, 2018). När 

sjuksköterskorna kände sig säkrare i sitt arbete upplevdes bemanningen som mer 

fördelaktig (Louch et al., 2016). Ett signifikant samband sågs mellan uppfattningen av 

säkerhet och ett mer gynnsamt patientförhållande (Louch et al., 2016). Det var viktigt 

att arbetsgivare uppmuntrade till vidareutbildning och kompetensutveckling hos 

sjuksköterskorna, samtidigt måste ett egenansvar finnas i frågan (Glette et al., 2018). 

Sjuksköterskornas uppfattning om kompetens upplevdes som en påverkbar faktor för 

en god och säker vård (Barker et al., 2019) och det upplevdes positivt att ha en 

kollega nära till hands att rådfråga (Glette et al., 2018). van Oovsteen et al. (2015) 

fann att sjuksköterskor gärna såg sig involverade i beslutsfattande kring 

personalpolitik för att påverka utgångsläget. Sjuksköterskorna uppfattade sig som 

oersättliga men trots det var sjuksköterskearbetet inte värderat högt och de undrade 

hur arbetet skulle fungera utan dem. Sjuksköterskorna ansåg att personalfrågan måste 

diskuteras så det framkommer en tydlig och rättvis standard för 

sjuksköterskebemanning (van Oovstveen et al., 2015).  

 

Sjuksköterskors arbetsmiljö 

Sjuksköterskornas uppfattning var att den administrativa bördan ökade till följd av 

förändringar med nya riktlinjer (Glette et al., 2018). De beskrev att de fått en 

förskjutning från ursprungliga arbetsuppgifter med den direkta patientvården, till att 

åta sig mer administrativa uppgifter och kände sig förbryllade över den minskade 

patient tiden (van Oovstveen et al., 2015). Sjuksköterskorna accepterade 

administrativa uppgifter för att bibehålla kvalitén i säker patientvård och såg det som 

en del av sitt yrke som sjuksköterska, men den administrativa bördan hade en stor 

inverkan på arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna påtalade att arbetsbelastningen på 

sikt kunde leda till att patientsäkerheten äventyrades (Liu et al., 2018). Ytterligare 
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beskrev sjuksköterskorna att mycket tid gick åt att reda ut olika missförstånd, 

vårdpersonal sinsemellan. Missförstånden behövde kontrolleras och redas ut och till 

slut hade tiden förspillts till att korrigera någons misstag (van Oovstveen et al., 

2015). Barker et al. (2019); Kanerva et al. (2016); Liu et al. (2018) uppgav att 

sjuksköterskorna uppfattade arbetsbelastningen som påverkbar till följd av 

underbemanning och det påverkade kontinuiteten i omvårdnaden för patienterna. 

Sjuksköterskornas uppfattning var att patientrelationen uteblev vilket resulterade i att 

patienternas förtroende minskade (Barker et al., 2019; Kanerva et al., 2016; Liu et al., 

2018). Sjuksköterskorna belyste att en arbetsmiljö som inte var utrustad eller 

strukturerad för ett högt patientantal påverkade tillsynen av patienterna och 

omvårdnaden uteblev (Eriksson et al., 2017). Sjuksköterskorna uppfattade ett 

samband mellan arbetsmiljö där brist på kvalitet, bemanning och säkerhet sågs 

stämma överens med missad omvårdnad (Kim et al., 2018). När det var en bra 

atmosfär på avdelningar uppfattades patientsäkerheten som god och det var lättare att 

arbeta (Eriksson et al., 2017). Riktlinjer för sjuksköterskebemanningen kring 

omvårdnadsbehov gynnade patienterna som blev mer tillfreds med vårdkvalitén 

(Kanerva et al., 2016; van Oovstveen et al., 2015).  

Sjuksköterskorna uppfattade ekonomin som en påverkbar faktor för god omvårdnad 

(Glette et al., 2018). Ekonomin påverkade sjuksköterskebemanningen som blev lägre 

och patienternas möjlighet till medicinsk utrustning begränsades (Glette et al., 2018). 

Om det inte fanns tillräckligt med bemanning för att täcka upp patientnivåerna kunde 

patientsäkerheten äventyras (McKenzie & Addis, 2018). Sjuksköterskor uppfattade att 

deras yrke och sjukvårdens ekonomi ofta var i konflikt med varandra. De insåg att de 

anpassade sig till nya begränsningar av ekonomin och hur underordnade de var mot 

organisationen. Sjuksköterskor upplevde en inre konflikt med sig själva när de motsa 

sin egna professionella bedömning av patientomvårdnaden till följd av den rådande 

ekonomin (Glette et al., 2018).   

Sjuksköterskors hälsa 

Sjuksköterskornas uppfattning om kroniskt låga bemanningsnivåer var att det 

medförde högre sjukfrånvaro (Barker et al., 2019; McKenzie & Addis, 2018). Hög 

omsättning på sjuksköterskebemanning resulterade i mer övertidsarbete och orsakade 

risk för utmattning (Barker et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde oro för sig själva 

och patienterna när personalresurserna inte uppfyllde förutsättningarna för god 

patientvård (Wolf et al., 2017). Sjuksköterskor talade om benämningen utbrändhet 

när de beskrev uppfattningen att inte åstadkomma lämplig patientvård, det påverkade 

dem fysiskt och emotionellt (Barker et al., 2019) samt uppfattades resultera i kronisk 

stress (Wolf et al., 2017). Ångest uppfattades av sjuksköterskorna närapå dagligen och 

var specifikt relaterad till oavslutad patientvård (Wolf et al., 2017). De uppfattades 

påfrestande när det inte gick att tillgodose patienternas behov (Barker et al., 2019). 

Sjuksköterskorna talade om att lämna sina yrken till följd av utmattningssyndrom, oro 
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och orimliga förväntningar på dem i kontext till otillräcklig bemanning (Wolf et al., 

2017). Det upplevdes positivt att arbeta som ett team och stödja varandra i arbetet 

vilket gynnade arbetsmiljön och det uppfattades viktigt att finna balans mellan 

arbetsliv och vardag för att orka med sitt arbete (McKenzie & Addis, 2018). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet 

relaterat till bemanningen av sjuksköterskor. Litteraturstudien innehåller både 

kvalitativa och kvantitativa resultatartiklar vilket styrker trovärdigheten inom det 

valda syftet, eftersom det specifika ämnet kan förstås utifrån olika synvinklar 

(Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturstudien baserades till en större del (sju 

stycken) av kvalitativa artiklar vilket var relevant med tanke på syftet, då kvalitativa 

artiklar studerar den subjektiva uppfattningen (Friberg, 2017). En mindre del (tre 

stycken) bestod utav kvantitativa artiklar som beskrev mätningar inom området 

(Friberg, 2017). Litteraturstudiens syfte belyser sjuksköterskornas uppfattning och 

därför exkluderades inte kvantitativa artiklar då deras uppfattning förklarades i 

mätningar med enkäter (Segesten, 2017).  

Sökningarna som användes i PubMed och Cinahl gjordes systematiskt med flera olika 

sökkombinationer; enbart fritext, enbart ämnesord och kombination dem emellan. 

Sökkombinationer valdes bort efterhand då det blev antingen för få specifika träffar, 

för många träffar eller enbart resulterade i dubblettartiklar. Slutligen användes två 

olika sökkombinationer kombinerat med ämnesord och fritext, detta resulterade i en 

snävare sökning. Utan ämnesord blir sökningen mer ospecifik (Forsberg & 

Wengstöm, 2016). Booleska operatorn AND valdes för att det användes flera ord i 

följd och för att få träffar som inkluderade alla ordkombinationer, detta avgränsar 

sökningen (Karlsson, 2017). Booleska operatorn OR ökar expanderandet i 

sökningarna (Karlsson, 2017) men valdes bort eftersom sökträffarna blev många och 

icke hanterbara. Trunkering (*) används vid ett sökord för att få fler böjningar av 

ordet. Trunkeringens syfte är att ersätta ordets slut med en hänvisningsstjärna (*) så 

att fler kombinationer av ordet kan användas och sökningen blir bredare (Karlsson, 

2017). Detta för att inte missa relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 

2016). Sökningarna gjordes systematiskt i PubMed och Cinahl med en årsbegräsning 

på fem år för att få den senaste forskningen inom området, vilket stärker 

trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dubblettartiklar uppkom vid 

sökningarna i databaserna vilket ytterligare stärker trovärdigheten (Karlsson, 2017). 

Resultatartiklarna lästes enskilt flertalet gånger och diskuterades till konsensus 

uppstod, detta säkerhetsställde att artiklarna tolkats likvärdigt och ökar pålitligheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Vetenskapliga kvalitén bestämdes genom termerna 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att 
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forskaren tillhandahåller relevant insamlad data och utnyttjar triangulering 

skribenterna emellan för att tolka ämnet ur flera synvinklar (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Resultatartiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall vilket ökade pålitligheten. Det inkluderades endast resultatartiklar 

som graderades till en grad ett (1), som är den högsta i bedömningsmallen. Detta för 

att stärka trovärdigheten i det kommande resultatet (Carlsson & Eiman, 2003; 

Mårtensson & Fridlund, 2017). Tre inplanerade handledningstillfällen var inbokade i 

förväg tillsammans med fler studenter. Inför varje handledning skulle studenterna 

granska och ge feedback av varandras arbeten. Genom att kamrater granskar och ger 

feedback ökar det bekräftelsebarheten i arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Artiklarna som valdes kom från Kina, Storbritannien (tre stycken), Sverige, Norge, 

Sydkorea, Finland, Nederländerna och USA. Litteraturstudiens resultat baserades på 

de 10 utvalda artiklarna och det stärker överförbarheten att alla länderna har 

gemensamma nämnare till ämnet som studeras. Det kan beaktas som en svaghet att 

litteraturstudiens resultat kom från olika länder då sjukvården skiljer sig åt 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Ytterligare en svaghet är att resultatartiklarnas var 

skrivna på engelska då feltolkning kan uppstå vid översättning. Vissa artiklar belyste 

olika professioners uppfattningar av ett område men litteraturstudiens resultatdel 

består endast av sjuksköterskornas uppfattning, allt annat från andra professioner 

exkluderades. Alla artiklar har blivit godkända av etiska kommittéer vilket styrker 

trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatet visade likheter i 

sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet relaterat till sjuksköterskebemanning, 

detta gör studien överförbar till andra sammanhang och delar av världen (Mårtensson 

& Fridlund, 2017).  

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis påvisade litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor uppfattade 

att patientsäkerheten äventyrades till följd av: brist på tid, sjuksköterskornas 

kompetens, arbetsmiljön och sjuksköterskans hälsa (Barker et al., 2019; Eriksson et 

al., 2018; Glette et al., 2018; Kanerva et al., 2016; Kim et al., 2018; Liu et al., 2018; 

Louch et al., 2016; McKenzie & Addis, 2018; von Oovstveen et al., 2015; Wolf et al., 

2017).  

Resultatet visade att sjuksköterskornas uppfattning var att bristen på tid hade stor 

betydelse för patientsäkerheten eftersom mycket av sjuksköterskans arbete kunde bli 

oavslutat (Eriksson et al.,2018; van Oovstveen et al., 2015). Säkerheten på 

arbetsplatser är svår att uppnå till följd av tidsbrist och hög patientbelastning 

(Farokhzadian et al., 2018), det framkom även i resultatet att hälften av alla 

omvårdnadsuppgifter uteblev på grund av tidsbrist (Liu et al., 2018). Att omvårdnad 

av patienter uteblir kan motverkas genom att sjuksköterskorna får mera tid till sina 
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arbetsuppgifter, på så sätt kommer patientsäkerheten främjas (Recio et al.,2017). I 

resultatet av Eriksson et al. (2018) framkom det av sjuksköterskorna vara svårt att ha 

kontroll över sitt arbete och enligt Simpson et al. (2016) beror detta på att tiden inte 

räcker till. ICN (2012) påtalar att en av sjuksköterskans viktigaste hörnstenar är att 

förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskorna ska ge 

omvårdnad med respekt och ska tillhandahålla hälso- och sjukvård till patienter samt 

samhället (ICN, 2012). 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskornas uppfattning om otillräcklig 

bemanning kunde resultera i utebliven omvårdnad vilket påverkade patientsäkerheten 

negativt (Wolf et al., 2017). Tillsyn av patienterna påverkas av antalet sjuksköterskor 

som är disponibla för att kontinuerligt övervaka patienterna. Sjuksköterskor påtalar att 

när patienters tillstånd försämras måste de agera kvickt (Aiken et al., 2002) men till 

följd av låg sjuksköterskebemanning kan tillsynen av patienter utebli och det leder till 

sämre patientsäkerhet (Griffiths et al., 2016). I litteraturstudiens resultat framkom det 

att sjuksköterskorna uppfattade en stark oro över att inte hinna med 

patientomvårdnaden och uppfattade arbetsplatsen otrygg (McKenzie & Addis, 2018; 

Wolf et al., 2017). Låga bemanningsnivåer av sjuksköterskor uppfattas bidra till 

sämre patientsäkerhet bekräftar Griffiths et al (2016) men när det råder tillräckligt 

med bemanning är det viktigt att arbetstiden förvaltas väl. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskans kompetens var en viktig 

komponent och hörde ihop med en säker och trygg omvårdnad för patienterna. En 

säker bemanningsnivå uppfattades av sjuksköterskor bestå av tillräcklig 

sjuksköterskebemanning i kombination med sjuksköterskans erfarenheter (Kanerva et 

al., 2016). Kompetensen är viktig för att utföra en säker omvårdnad och beskrivs som 

kreativitet, professionalitet samt en god moralisk och klinisk bedömningsförmåga 

(Farokhzadian et al., 2018). I tidigare studie framkommer det att med en högre 

kompetens hos sjuksköterskor ses en kortare sjukhusvistelse, samt en vård av bättre 

kvalitet (Chau et al., 2015). Sjukhusvistelser relaterat till vårdskador kostar svenska 

samhället åtta miljarder kronor om året (Socialstyrelsen, 2020). För att upprätthålla 

patienternas hälsa och bespara samhället onödiga vårdkostnader, är det enligt 

Söderhamn (1997) betydande att arbeta förebyggande med omvårdnaden för att på så 

vis bibehålla hälsan. Resultatet i studierna (Barker et al., 2019; Louch et al., 2016) 

visade att sjuksköterskebemanningen uppfattades som mer fördelaktig när 

sjuksköterskorna kände sig säkra i sitt arbete och när de uppfattade att kompetensen 

var en påverkbar faktor. Sjuksköterskorna uppfattade det som positivt när arbetsgivare 

uppmuntrade till kompetensutveckling (Glette et al., 2018). Sjuksköterskorna vill 

därför ha mer kunskap för att kunna arbeta evidensbaserat och ge en god vårdkvalitet 

till patienterna (Farkokhzadian et al., 2018). För att upprätthålla patientsäkerheten 

behövs det kontinuerligt nya utbildningar kring omvårdnad, komplexa situationer och 
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behandling kring vårdskador (D’lima et al., 2018). Det framhålls av ICN (2012) att 

sjuksköterskan har ansvar för sjukhusmiljön och för att upprätthålla kompetensen 

behövs kontinuerligt ny inlärning och sjuksköterskan skall vara aktiv i att upprätthålla 

professionella värden. Samtidigt skall en positiv miljö tillhandahållas och upprätthålla 

ett rättvist, säkert och ekonomiskt arbetssätt (ICN, 2012). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas uppfattning var att deras hälsa 

påverkades negativt av att det var bristande patientsäkerhet (Barker et al., 2019; 

McKenzie & Addis, 2018). Vidare framkom det i resultatet att övertidsarbete, hög 

personalomsättning och stress sågs höra ihop med utbrändhet (Barker et al., 2019). 

Sjuksköterskorna uppfattade kraven på dem som ohållbara på grund av de bristande 

personalresurserna och detta kunde på sikt leda till att patientsäkerheten äventyrades 

(Liu et al., 2018). Underbemanning bidrar till att sjuksköterskor känner sig jäktade i 

sitt arbete och detta resulterar i att vårdkvalitén för patienterna försämras (Chau et al., 

2015; Simpson et al., 2016). Tidigare forskning visar att säkerheten på arbetsplatsen 

måste uppmärksammas då sjuksköterskor känner skuld och rädsla över att misstag 

skall begås. Det är därför viktigt att rapportera avvikande händelser så problemen kan 

uppmärksammas och åtgärdas (Farokhzadian et al., 2018). I litteraturstudiens resultat 

framkom det att sjuksköterskorna var beredda att lämna sina arbetsplatser om inte 

arbetsbördan minskade (Wolf et al., 2017). Detta styrker Aiken et al. (2002) som 

beskriver att sjuksköterskor är villiga att lämna arbetet till följd av underbemanning 

och tidsbrist.  

I resultatet belystes sjuksköterskornas uppfattning om hur arbetsmiljö påverkade 

patientsäkerheten (Barker et al., 2019; Kanerva et al., 2016; Liu et al., 2018). 

Sjuksköterskorna uppfattade att administrativa uppgifter tog mycket arbetstid på 

bekostnad av patienternas tid (van Oovstveen et al., 2015). Det framkom även i 

resultatet att sjuksköterskor uppfattade det svårt att hålla koll på alla arbetsuppgifter 

vilket resulterade i att patientvård uteblev (Eriksson et al., 2017). Sjuksköterskor har 

svårt att ge alla patienter god omvårdnad, även att de genomförde patientbedömningar 

för sent så det ledde till försämring av patientsäkerheten (Simpson et al., 2016). I 

tidigare studier har Aiken och Sermeus (2012) belyst att sjuksköterskebemanningen 

ihop med arbetsmiljön på arbetsplatsen är av betydelse för patienternas välbefinnande. 

Ytterligare forskning kring arbetsmiljö och sjuksköterskors bemanning är av intresse 

och hur det påverkar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård (Donetto et al., 

2019). 
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Konklusion och implikation  

Resultatet visade att sjuksköterskans uppfattning om bemanning av sjuksköterskor 

påverkade patientsäkerheten. Det framkom att tiden, bristande kompetens, 

sjuksköterskans hälsa samt arbetsmiljö var de faktorerna som påverkade 

patientsäkerheten negativt. När sjuksköterskor inte räckte till eller inte hann med sitt 

arbete kunde detta på sikt resultera i försämrad patientsäkerhet och ohanterlig 

arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Detta i sin tur kunde leda till ohälsa och 

uppsägningar om ingenting förändras. Litteraturstudien kan ha betydelse för hälso-

och sjukvården genom att öka förståelsen och kunskapen angående patientsäkerhet i 

relation till bemanning och de konsekvenser som uppstår. Det finns forskning inom 

området beträffande patientsäkerhet och sjuksköterskebemanning som bevisar att 

patientsäkerheten äventyras av låg bemanning, trots detta uteblir implementering i 

verksamheterna. Det är ett återkommande problem och resultatet visar att en ökad 

förståelse av arbetsgivare behövs för att stärka patientsäkerheten.  Tydliga bevis pekar 

på att patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans bemanning där tid, kompetens, 

arbetsmiljö och hälsa är avgörande. Det behövs bättre förståelse av verksamheterna 

att dessa är påverkbara faktorer och att det går att upprätthålla patientsäkerheten. Det 

behöver finnas avsatt tid till ökad utbildnings- och kunskapsutveckling för 

sjuksköterskorna så att fullständig kompetens erhålls. Fortsatt forskning krävs om 

patientsäkerhet och vårdskador i relation till bemanning. Forskningen bör inkludera 

all hälso- och sjukvårdspersonal för att på sikt kunna tillämpa vården på ett säkrare 

och mer fördelaktigt sätt samt för att få ett mer fungerande och säkrare system. 
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Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 
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artiklar 

200325 PubMed 
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nursing staff (fritext) AND 

perception (fritext) AND nurs* 

(fritext) 

Limits: Five years  170 158 27 5 
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nursing staff (fritext) AND 

perception (fritext)AND nurs* 

(fritext) 
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patient safety (fritext) AND 

perception (fritext) AND nurs* 

(fritext) 
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safety (fritext) AND perception 

(fritext) AND nurs* (fritext) 
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Artikel 1 

 

 

Referens Barker, J. A., Canvin, K. & Berzins, K. (2019). The relationship between workforce 

characteristics and perception of quality of care in mental health: A qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 100 (103412) 

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103412 
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Databas 

Storbritannien  

 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekterna av bemanning och kompetensen på säkerhet och 

kvalitet på den vård som gavs inom mentalsjukvården och samhällstjänster. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ metod 

 

Utforskande, Purposiv provtagning. Deduktiv och induktiv inställning. 

Urval I urvalet ingick det 21 anställda, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykiatriker, socialarbetare och 

vård koordinatorer. Intervjuerna pågick mellan 24–63 minuter och alla deltagare var från 

Storbritannien, 66 % var kvinnor och de flesta var vårdpersonal på olika områden och nivåer. 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes och som rekryterades via sociala medier. 

Deltagarna beskriver bemannings- och kompetensmixen hos sjuksköterskorna och hur de 

påverkade patientsäkerheten. De genomförde en tematisk analys av intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberade och kontrollerades mot originalinspelningen för extra tillförlitlighet 

och noggrannhet. Författarna fördjupade sig och läste upprepade gånger de transkriberade 

intervjuerna och kodade in dem i olika teman. De genomfördes en tematisk analys med deduktiv 

och induktiv inställning. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats • Studien belyste personalens uppfattning av underbemanning och hur det förbättrade 

förståelsen för hur arbetet påverkade säkerheten och kvaliteten.  

• Forskarna uppmanade till att resultatet av studien måste fortsätta granskas och att den 

framtida forskningen bör granska sambandet mellan underbemanning och säkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
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Artikel 2 

 

 

Referens Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P., & Craftman, Å. G. (2018). Registered nurses’ perceptions 

of safe care in overcrowded emergency departments. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & 

Sons, Inc.), 27(5–6), e1061–e1067. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.14143 

Land  

 

Databas 

Sverige 

 

PubMed 

Syfte Att utforska registrerade sjuksköterskors uppfattningar om säker praxis i vård för patienter med en 

längre vistelsetid på akutavdelningen 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ innehållsanalys   

 

Induktiv och beskrivande studie 

Urval 14 sjuksköterskor på fem olika akutmottagningar 

Datainsamling Intervjumetodik som genomfördes mellan december 2015-juli 2016. Sjuksköterskorna blev 

intervjuade av författarna med hjälp av förberedande frågeställningar. Varje intervju startade med 

en inledningsfråga till sjuksköterskorna, där de skulle berätta sina uppfattningar av att ta hand om 

patienter. 

Dataanalys Alla inspelade intervjuer transkriberades, sorterades och markerades med koder. 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med ett latent tillvägagångssätt. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats • Negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och vård på grund av långvariga 

vistelser för patienter. 

• En längre vistelseperiod minskade den omvårdnad som sjuksköterskor kunde tillgodose 

patienterna. 

• För att undvika avvikelser och stress hos sjuksköterskor bör arbetsplatserna granska 

arbetsupplägget. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
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Artikel 3 

 

 

Referens Glette, M. K., Røise, O., Kringeland, T., Churruca, K., Braithwaite, J., & Wiig, S. (2018). Nursing 

home leaders’ and nurses’ experiences of resources, staffing and competence levels and the 

relation to hospital readmissions - a case study. BMC Health Services Research, 18(1) 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/s12913-018-3769-3 

Land  

 

Databas 

Norge 

 

PubMed 

Syfte Hur upplever sjuksköterskor och ledare resurserna angående bemanningen och kompetensnivån på 

olika vårdhem. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ metod 
 

En jämförande fallstudie  

Urval 17 sjuksköterskor och sju vårdhemsledare 

Datainsamling En fallstudie med semistrukturerade intervjuer mellan september och november 2017. Intervjuerna 

ägde rum på vårdhem och tog ungefär en timme. Deltagarna var vårdhemledare och 

sjuksköterskor och de delades in i fyra fokusgrupper med 3–6 sjuksköterskor i varje grupp 

Dataanalys Datamaterialet analyserades med hjälp av Granheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalysmetod. Första författaren läste avskrifter och diskuterade temautvecklingen under 

hela perioden. Efter att Granheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalysmetod kodades och 

kategoriserades allt innehåll. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats • Sjuksköterskor upplevde en alltmer komplex patientgrupp. 

• Patienter har blivit mer krävande och vårdskador upplevdes ha ökat. 

• Bemanning och kompetens anpassades inte till de nya kraven. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
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Artikel 4 

 

 

Referens Kanerva, A., Lammintakanen, J., & Kivinen, T. (2016). Nursing Staff’s Perceptions of Patient 

Safety in Psychiatric Inpatient Care. Perspectives in Psychiatric Care, 52(1), 25–31.  

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/ppc.12098 

Land  

 

Databas 

Finland 
 

PubMed 

Syfte Denna studie syftar till att utforska vårdpersonalens uppfattningar om patientsäkerhet vid 

psykiatrisk vård. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ metod  
 

Induktiv innehållsanalys 

Urval 26 Sjuksköterskor som arbetade på psykiatriska vårdavdelningar på sjukhus i Finland. 

Sjuksköterskorna kontaktades via e-post med information om forskning och uppmanades att delta 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Intervjuer genomfördes under september och oktober 2011. 

Sjuksköterskorna fick information om forskningen och dess syfte.  Under intervjuerna fick de 

möjlighet att fritt beskriva patientsäkerheten som de ser och förstår den. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades därefter. De transkriberade texterna 

analyserades genom induktiv innehållsanalys, som innefattar öppen kodning, skapande av 

kategorier och abstraktion. 

Bortfall Inga bortfall  

Slutsats • Ledningen borde tillhandahålla mer utbildningar till sjuksköterskor som är lämpliga för 

att stödja patientsäkerheten.  

• Mer uppmärksamhet borde ägnas åt patienterna för att förbättra deras patientsäkerhet.  

• Patientens roll som samarbetspartner var viktig och sjuksköterskor betraktade också 

patienters upplevelser av säkerhet som viktiga. 
• Många sjuksköterskor beskrev uppfattningarna av säkerhet främst genom sina egna 

känslor av säkerhet, vilket var en aspekt som ofta försummades i diskussioner om 

patientsäkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
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Artikel 5 

 

 

Referens Kim, K.-J.,Yoo, M.S., & Seo, E. J.(2018). Exploring the Influence of Nursing Work Environment 

and Patient Safety Culture on Missed Nursing Care in Korea. Asian Nursing Research, 12(2), 121-

126. https://asian-nursingresearch.com/retrieve/pii/S1976131717306837 

Land  

 

Databas 

Sydkorea 

 

PubMed  

Syfte Syftet med studien var att undersöka vad som påverkade sjuksköterskans arbetsmiljö och 

patientsäkerhet relaterat till missad vård. 

Metod:  

 

Design 

Kvantitativ metod 

 

Tvärsnittsdesign 

Urval 188 sjuksköterskor som arbetade på ett universitetssjukhus. 

Datainsamling En tvärsnitts design användes och strukturerade frågeformulär samlades in från juli till augusti 

2017 på ett universitetssjukhus. Sjuksköterskorna gav sitt godkännande till att delta i studien och 

sedan fick de en enkät att fylla i. Enkäterna var till för datainsamlingen och innehöll frågor och 

sedan information om hur deras anonymitet skulle säkerställas. 

 

Dataanalys 

Svaren analyserades med beskrivande statistik, Pearsons korrelationskoefficienter och Multipel 

regressionsanalys. En effektanalys användes för att se en lämplig provstorlek. Genom t-testet sågs 

det vad missad vård berodde på och via Pearsons korrelationskoefficienter sågs sambandet mellan 

sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Bortfall  Inget bortfall 

 

Slutsats 
• Missad omvårdnad kunde ses när sjuksköterskorna blev avbrutna i sitt arbete, mänskliga 

faktorer påverkade som olämplig arbetskompetens och otillräcklig personal. 

• Studien fann att sjuksköterskebemanning och resurstillgänglighet hade påverkan på 

missad vård.  

• Patientsäkerheten påverkades av sjuksköterskans kompetens. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 



BILAGA C  

VII 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Liu, X., Zheng, J., Liu, K., Baggs, J. G., Liu, J., Wu, Y., & You, L. (2018). Hospital nursing 

organizational factors, nursing care left undone, and nurse burnout as predictors of patient safety: 

A structural equation modeling analysis. International Journal of Nursing Studies, 86, 82-89.  

https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.bib.hh.se/science/article/pii/S0020748918301172?via%3Dihub 

Land  

 

Databas 

Kina 

 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av arbetsmiljö, arbetsbelastning, missad vårdomsorg och 

utbrändhet hos sjuksköterskan relaterat till patientsäkerhet. 

Metod:  

 

Design 

Kvantitativ metod 

 

Tvärsnittsstudie 

Urval 1542 sjuksköterskor placerade på kirurgiska eller medicinska avdelningar 

Datainsamling Alla sjuksköterskor fick frivilligt fylla i ett anonymt frågeformulär under en veckas tid, efter att 

alla formulär var insamlade använde forskarna en strukturell ekvationsmodellering som kallas för 

SEM.  

Sjuksköterskorna svarade på frågor som var graderade mellan 1-4, där 1 var ”håller inte med” och 

4 var ”håller helt med”. 

Dataanalys Frågeformulären var tagna från Florida, USA. Formulären översattes till kinesiska av två olika 

översättsförfattare. De jämförde översättningen med originalet så inget missades. Frågeformulären 

mättes med Practice Work Enviroment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI). Testet SPSS 

användes för att utföra statistisk beskrivning och för att undersöka effekterna av 

organisationsfaktorer på sjukhus och för att undersöka sjuksköterskornas uppfattning av 

patientsäkerhet användes SEM. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats • Bättre arbetsmiljö hade betydelse för mindre utbrändhet för sjuksköterskorna och bättre 

patientsäkerhet. 

• Med bättre arbetsmiljö förknippade sjuksköterskan en ökad patientsäkerhet med färre 

negativa konsekvenser för patienten.  

• Bättre arbetsmiljö var också förknippat med mindre patientomvårdnad som uteblev. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 



BILAGA C  

VIII 

 

Artikel 7 

 

 

 

Referens 

Louch, G., O, H. J., Gardner, P., & O, C. D. B. (2016). The daily relationships between staffing, 

safety perceptions and personality in hospital nursing: A longitudinal on-line diary study. 

International Journal of Nursing Studies, 59, 27–37.  

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.010 

Land  

 

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskornas dagliga uppfattningar om bemanning och 

patientsäkerhet och om personlighetsfaktorer påverkar. 

Metod:  

 

Design 

Kvantitativ 
 

Longitudinell online-dagbokstudie 

Urval 83 Sjuksköterskor, sjuksköterska från en rad kliniska områden blev inbjudna att delta via 

studieinformation. 

Datainsamling Sjuksköterskor genomförde en dagboksmetod efter varje skift i tre-fem dagar, som samlade 

information kring deras uppfattning om bemanning, patient-sjuksköterska förhållande och 

patientsäkerhet. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av hierarkisk linjär modellering, och moderationseffekter av 

personlighetsfaktorer undersöktes med hjälp av enkla sluttningsanalyser. 

Personlighet bedömdes med hjälp av ett mått på 50 objekt, som mäter de "Big-Five” 

Bortfall  Bortfall, inget av betydelse för resultatet 

Slutsats • På skift när deltagarna indikerade lägre patient-sjuksköterska-förhållanden rapporterade 

de mer gynnsamma uppfattningar om patientsäkerhet för enheten och att de var mer 

kapabla att fungera som en säker utövare. 
• Sjuksköterskorna rapporterade också att de upplevde mindre kognitivt misslyckande på 

arbetsplatsen när de kände sig som en säkrare utövare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 



BILAGA C  

IX 

 

Artikel 8 

 

 

Referens McKenzie, A. T., & Addis, G. (2018). Renal inpatient ward nurse experience and job satisfaction: 

A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27 (23-24), 4353-

4360. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.14552 

Land  

 

Databas 

England 

 

PubMed 

Syfte Sjuksköterskornas uppfattningar om deras erfarenhet i relation till arbetstillfredsställelse 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ metod 

 

Tematisk analys 

Urval 12 sjuksköterskor från njuravdelningar på ett sjukhus i London. 

Datainsamling Purposiv provtagning genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 

25–38 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades, kodades och kategoriserades. Intervjupersonerna fick 

möjlighet att se utskrifterna och korrigera, men ingen tog upp detta. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats • Resultatet presenterades utifrån tre teman: säker vård, organisationskultur och 

arbetsmiljö. 

• Sjuksköterskebemanning identifierades som en viktig aspekt för att tillhandahålla säker 

vård. 

• Nyutbildade sjuksköterskor behövde extra stöd och kunskap för att bedriva säker 

patientvård. 

• Personalbrist var en av de största utmaningarna och resulterade i hög omsättning av 

sjuksköterskor. 

• Ett starkt team gynnade arbetsbelastningen och främjade patientsäkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 



BILAGA C  

X 

 

Artikel 9 

 

 

Referens van Oovstveen, C. J., Mathijssen, E. & Vermeulen, H. (2015). Nurse staffing issues are just the tip 

of the iceberg: A qualitative study about nurses’ perceptions of nurse staffin. International Journal 

of Nursing Studies, 52(8), 1300-1309.  

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.04.002 

Land  

 

Databas 

Nederländerna 

 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa och undersöka aspekter som påverkar bemanningsnivåerna samt 

sjuksköterska och patientförhållanden, på ett universitetssjukhus i Nederländerna. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ metod 

 

Fenomenologisk design 

Urval Det samlades in data från ett bekvämlighetsprov som användes för att välja ut 27 sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha en bred kunskap och synpunkter på 

bemanning. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes av forskare som tog mellan 30–60 minuter. Det ställdes 

samma öppna frågor där sjuksköterskan skulle beskriva sina uppfattningar inom bemanning.  

Intervjuerna spelades in med ljud och anteckningar gjordes direkt efter varje avslutad intervju. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och granskades oberoende av två forskare för att säkerställa 

realiteten. 

Uppgifterna som framkom delades upp och kodades, koderna grupperades in i kategorier och 

teman och till slut beskrivningar av fenomenet.  

Det användes ljudinspelningar för att säkerställa koderna och anteckningarna. 

Bortfall  Inget bortfall 

Slutsats • Sjuksköterskans uppfattning angående deras bemanning visar att deras ställning var 

avgörande.  

• Sjuksköterskorna utmanades på grund av brist på sakkunnighet och självständighet i 

beslutsfattande ärenden och detta ledde till negativa konsekvenser för patienter.  

• Sköterskan var inte involverad i beslutsfattande ärende gällande deras arbetsbemanning, 

vilket de starkt önskade.  

• Det behövdes tillräckligt med sjuksköterskebemanning för att uppnå gemensamma mål 

om säker patientvård med hög kvalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 



BILAGA C  

XI 

 

Artikel 10 

 

 

Referens Wolf, L. A., Perhats, C., Delao, A. M., Clark, P. R., & Moon, M. D. (2017). On the Threshold of 

Safety: A Qualitative Exploration of Nurses’ Perceptions of Factors Involved in Safe Staffing 

Levels in Emergency Departments. JEN: Journal of Emergency Nursing, 43(2), 150–157. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.jen.2016.09.003 

Land  

 

Databas 

USA 
 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska akutsjuksköterskors uppfattning om faktorer som är 

involverade i säkra bemanningsnivåer och att identifiera faktorer som har negativt eller positivt 

påverkan på bemanningsnivåerna. 

Metod:  

 

Design 

Kvalitativ utforskande design 

Konstruktivistiskt perspektiv och en induktiv inställning till innehållsanalys. 

Urval En kombination av e-postmeddelande, sociala medier och hänvisningar användes för att rekrytera 

ett bekvämlighetsprov av 26 akutsjuksköterskor 

Datainsamling Sjuksköterskorna intervjuades i en timme med ett semistrukturerat intervjuformat. 

Dataanalys Forskare transkriberade och kodade fältanteckningar och lyssnade på intervjuerna. Mättnad 

fastställdes under datainsamlingsprocessen genom att jämföra fältanteckningar och observationer 

mellan fokusgrupperna. Fokusgruppsdiskussionerna transkriberades i sin helhet och tillhandahöll 

data för induktiv tematisk innehållsanalys. 

Fynden granskades för sannolikhet av fyra andra experter på akutsjukvård och 

forskningsmetoder. 

Bortfall  Inget bortfall 

Slutsats • Teman som kom fram i studien var: osäker arbetsmiljö, säkerhetskomponenter, 

patientresultat (riskfylld vård), omvårdnadsresultat (lämna yrket) och möjliga lösningar. 

• Bristen på omvårdnad, svårt med rekrytering och bevarande av sjuksköterskor ökade 

risken att förvärra osäkra bemanningar. 

• Sjuksköterskans uppfattningar och kompetensnivå var av betydelse för 

omvårdnadsresultat och patientsäkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
  Grad 1, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
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