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Sammanfattning
Genom att ta reda på vad det är i sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka
omvårdnadskvalitén kan sjuksköterskor få större möjlighet att utforma sin ideala
arbetssituation och i förlängningen ge den bästa tänkbara omvårdnaden. Syftet med
litteraturstudien var därför att undersöka aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som
påverkar omvårdnadskvalitén. Resultatet är baserat på 20 vetenskapliga artiklar av
både kvalitativ och kvantitativ design. Resultatet visar att om sjuksköterskor upplever
en god arbetsmiljö förbättras både sjuksköterskors och patienters uppskattning av
omvårdnadskvalitet. Arbetsbelastning har en kritisk påverkan på omvårdnadskvalitén.
Sjuksköterskor tvingas göra prioriteringar på grund av tidsbrist och tung arbetsbörda
som missgynnar patienter och medför ökade kostnader för sjukvården. En ledare
behöver kunna ta sjuksköterskors åsikter på allvar och säkerställa tillräckligt med
kompetent personal. Att ingå i ett välfungerande team med god kommunikation
förbättrar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Lönenivån, karriärmöjligheter,
kompetensutvecklingen och att sjuksköterskor finns representerade på beslutsfattande
nivåer ses som viktiga aspekter för att höja professionens status och
arbetstillfredsställelse. Beslutsfattare, patienter och närståendes bedömningar av
omvårdnadskvalitet relaterat till sjuksköterskors arbetsmiljö behövs för att kunna ge
ytterligare bredd till forskningen.
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Abstract
By finding out which aspects of nurse work environment that may affect the quality
of care nurses can have greater opportunity to design their ideal work situation and
ultimately provide the best possible care. The aim of this study was to investigate
aspects of nurses' work environment that affect care quality. The result is based on 20
scientific articles: both qualitative and quantitative design. The results show that if
nurses experience a good working environment this improves nurses' and
patients' assessment of care quality. Workload has a critical impact on the quality of
care. Nurses are forced to set priorities due to time constraints and a heavy workload,
this negatively affects patients and results in increased costs of care. Being part of a
well-functioning team with good communication improves nurses' job satisfaction. A
leader should take nurses' opinions seriously and ensure enough qualified
staff. Salary, career opportunities, skills development, and nurse representation at
decision-making levels are seen as important aspects to raise the profession's status
and job satisfaction. Implication for further research on the subject
could be interventional studies that attempt to improve the revealed aspects of the
work environment. Decision-makers, patients and their relatives understanding of the
quality of care related to nurses' work environment are also needed to clearly
describe the subject.
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Inledning
Dagens komplexa sjukvårdsorganisation ställer krav på att det finns en fungerande
arbetsmiljö för att sjuksköterskor ska kunna säkerställa en god omvårdnadskvalitet till
varje patient (Hallin & Danielson, 2007). Sjukvården utvecklas ständigt och har de
senaste åren blivit alltmer kunskapsintensiv (SOU 2016:2). Tillsammans med ett ökat
krav på kostnadseffektivitet och fler multisjuka patienter har ändringarna lett till
kortare vårdtider och en arbetssituation i förändring (ibid).
Arbetsrelaterad stress har senaste åren ökat och är nu den vanligaste orsaken till
sjukskrivningar i Sverige (Försäkringskassan, 2015). Konstant tidspress, höga
patientantal och personalbrist anges av sjuksköterskor som orsaker till att de ställs
inför etiska utmaningar med en marginell möjlighet att leva ut sina etiska värderingar
i sitt dagliga arbete (Storaker, Nåden & Sæteren, 2016). Arbetsmiljöverket (2015)
bekräftar att vanligt förekommande psykosociala arbetsmiljörisker inom hälso- och
sjukvård ger hög arbetsbelastning, stress, hot inklusive våld och även påfrestande
relationer med patienter. Från och med månadsskiftet mars-april 2016 gäller
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsmiljö (AFS 2015:4) som tydliggör att
ansvaret ligger på arbetsgivaren att se till att resurser och krav väger jämnt.
Samtidigt fastställs sjuksköterskors skyldighet att ge omvårdnad av god kvalitet i
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) som beskriver att hälso- och sjukvården
ska ge god vård där hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav. Vidare ansvarar
sjuksköterskor för att vård av god kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras (ibid).
Det är därför av vikt att undersöka forskning som studerar olika aspekter i
arbetsmiljön som kan ha en direkt inverkan på omvårdnadskvalitén.

Bakgrund
Omvårdnad och omvårdnadskvalitet
Omvårdnad är sjuksköterskors kompetensområde och sjuksköterskeprofessionen har
ansvar för områdets kunskapsutveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).
Redan Florence Nightingale menade att omvårdnad är en kombination av konst och
vetenskap som ska utföras av legitimerad personal. Omvårdnaden ska baseras på ett
holistiskt synsätt där hela människan ska vårdas och ingen av de fyra delarna kropp,
själ, ande och det sociala behovet får uteslutas (Selanders, Schmieding & Hartweg,
1995). Alligood och Marriner-Tomey (2009) skriver att under Nightingales insats i
Krimkriget på 1850-talet ansågs hon vara en framstående empirisk forskare inom
omvårdnad. Hon förde statistik över omvårdnadsåtgärder som matematiskt
1

kalkylerades på för att få fram evidens och sammanhang (ibid). Miljöanpassningen
var en av de omvårdnadsåtgärder som Nigthingale lyfte fram och som ledde till
minskad dödlighet bland de brittiska soldaterna i Krim-kriget (Selanders et al., 1995).
Nightingale var den som la grunden för att sjuksköterskor idag använder både teori
och praktik i sin profession för att arbeta evidensbaserat (Alligood & MarrinerTomey, 2009). Nightingale arbetade enligt omvårdnadsprocessen som används än
idag i den dagliga omvårdnaden (Selanders et al., 1995). Processen innebär att
sjuksköterskor med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt fokuserar på
observation, dokumentation och miljöanpassning för att se vilka behov patienten har,
med målet inställt på att patienten ska uppnå ett bättre hälsotillstånd (ibid).
Dalpezzo (2009) beskriver omvårdnaden som en professionellt utförd mellanmänsklig
handling där patienten får en personcentrerad högkvalitativ omvårdnad som är
baserad på senaste forskning. Att vården är personcentrerad innebär att personen sätts
framför sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). De behov som personen
själv uttrycker ska väga lika tungt som den professionella bedömningen (ibid).
Sjuksköterskor som utför omvårdnad behöver dessutom stå stadigt på en etisk grund,
vara samarbetsvilliga, kunna arbeta metodiskt och patientsäkert (Dalpezzo, 2009).
Omvårdnaden ska vara hälsofrämjande och i detta inkluderas sjuksköterskans
förmåga att lindra lidande och även att främja en god död när sjukdom inte kan botas
(ibid).
Koy, Yunibhand och Angsuroch (2015) identifierar i sin begreppsanalys utmärkande
egenskaper för omvårdnadskvalitet. Genom att sjuksköterskor ger en professionell,
säker, evidensbaserad och effektiv vård där medkänsla och kontinuitet är viktigt för
helhetsintrycket, ges patienter goda erfarenheter av vård. Sjuksköterskor ansvarar
också för att tillgodose omvårdnadsbehov genom omvårdnadsplanering, samtal och
undervisning med patienter och närstående och dokumentation. Om sjuksköterskor
har en förmåga att lösa problem genom sin kliniska bedömning, kan hantera kliniska
och tekniska moment och ha en god kommunikationsförmåga visas
omvårdnadskvalitet genom sjuksköterskors kompetens och effektivitet. Med den
senaste kunskapen, praktiska färdigheter och tillräckligt med tid för patientvård ges
förutsättningar för god omvårdnadskvalitet. Ett gott ledarskap kan höja
omvårdnadskvalitén genom effektiv kommunikation och information, för att skapa en
miljö som främjar delat beslutsfattande och ett effektivt lagarbete (Koy et al., 2015).
Ur sjuksköterskors perspektiv handlar omvårdnadskvalitet om att ta fullt ansvar för
omvårdnadens innehåll (Willman & Idvall, 2013). Sjuksköterskors kompetens har
visat sig vara en grundläggande förutsättning för god och säker omvårdnad (Aiken,
Clarke, Cheung, Sloane & Silber, 2003; Tourangeau et al., 2007). Omvårdnadens
kvalitet påverkar allmänhetens förtroende för sjuksköterskeprofessionen och ställer
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således höga krav på kompetens, bemötande och trygghet i det egna kunskapsområdet
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vad som anses vara god kvalitet inom vård
och omsorg ändrar sig ofta över tid. Därför är utveckling och förbättringsarbete en av
sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser (ibid). Sjuksköterskor har en skyldighet
att utveckla och förbättra den organisation och det system de verkar i. Att arbeta med
förbättringar och leda kvalitetsutvecklingsarbete kräver att den kliniska verksamheten
tillämpar evidensbaserad kunskap och kontinuerligt utvärderar omvårdnadsinsatser
(Willman & Idvall, 2013). Genom att använda sig av kvalitetsindikatorer och
registerdata för jämförelser och utvecklingsarbete kan sjuksköterskor förbättra vården
för olika patientgrupper (ibid) liksom Nightingale gjorde redan på 1850-talet
(Selanders et al., 1995).
Patienters erfarenheter av vad som påverkar omvårdnadskvalitet belyses av Gröndahl,
Wilde Larsson, Karlsson och Hall Lord (2013). Patienter uttrycker ett behov av att bli
mötta som unika personer och det innebär att de vill ha ett personligt bemötande av
sjukvårdspersonalen. Behovet att vara involverade kan skilja sig åt, vilket gör att
patienter hanterar sjukhusvård olika, antingen genom att överlämna ansvaret helt till
personalen eller genom att vara delaktig i sin egen vård (ibid). Här kan ett gott
samarbete med anhöriga som att ge känslomässigt stöd och att tillhandahålla
information som rör frågor om patientens vård balansera upplevelsen av omvårdnaden
(Koy et al., 2015). Patienter uttrycker också behov av att ha balans mellan privatliv
och kamratskap vilket innebär att relationen till medpatienter påverkas; utbytet kan
vara viktigt men också behovet av att få vara i fred (Gröndahl et al., 2013). Koy et al.
(2015) menar att den fysiska miljön behöver vara ren, bekväm, säker och lugn för att
patienter ska uppleva hög omvårdnadskvalitet. Att patienter har en kort väntetid efter
läkaranvisningar, får ett vänligt bemötande på avdelningar och kan samtala fritt med
sjuksköterskor har också betydelse för patienters bedömning (ibid). Patienters
perspektiv på omvårdnadskvalitet kan mätas med hjälp av vetenskapliga och
validerade instrument som Kvalitet Ur Patientens Perspektiv (KUPP), utvecklat för att
användas inom kvalitets- och förbättringsarbete på vårdavdelningar (Wilde Larsson,
Larsson, Starrin & Larsson, 2001). Patienters hälsotillstånd är en viktig faktor i
upplevelsen av omvårdnadskvalitet och påverkas av hur själva behandlingen upplevs
och vad resultatet av behandlingen blir. Därför ska sjuksköterskor vara medvetna om
att detta kan innebära att allvarligt sjuka patienter aldrig blir riktigt tillfreds med sin
vård (Gröndal et al., 2013).

Sjuksköterskors arbetsmiljö
Enligt Arbetsmiljölagen omfattar arbetsmiljö alla faktorer och förhållanden i arbetet
som är tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och även arbetets innehåll.
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet och att
uppnå en god arbetsmiljö (SFS 1991:677). Den organisatoriska arbetsmiljön är enligt
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Arbetsmiljöverket (2015:4) resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och
hur beslut fattas. Den psykosociala arbetsmiljön inkluderar socialt samspel, samarbete
och socialt stöd från chefer och kollegor. En god arbetsmiljö innebär ett aktivt arbete
och behöver byggas in i organisationen genom policyer, mål- och styrdokument och
rutiner (ibid).
En arbetsdag för en sjuksköterska innebär att möta krav och att kunna utföra säker
vård med kvalitet (Hallin et al., 2007). I sjuksköterskors arbete ingår även att skydda
den enskilde patientens behov och kunna ge den viktiga information som är adekvat
för att patienten ska kunna fatta sina egna beslut. Sjuksköterskor har ett ständigt flöde
av patienter som medför pappersarbete och det administrativa extraarbetet blir en
kostnad av tid (ibid). Arbetsmiljöverket, AFS (2001:1) menar att tung arbetsbörda,
stress och påfrestande patientrelationer kan skapa ohälsa och sjukskrivningar inom
vården. Arbetsbelastningen kan vara så hög att det inte finns tid för att diskutera och
reflektera i arbetsgruppen (Sellgren, Kajermo, Ekwall & Tomson, 2009). Den höga
arbetsbelastningen kan leda till utmattning och i ett senare skede leda till att
personalomsättningen blir större (ibid). Tidspress, höga patientantal och personalbrist
leder till att sjuksköterskor ofta ställs inför etiska utmaningar i sitt dagliga arbete
vilket kan leda till ytterligare stress (Storaker et al., 2016). Intervjuer med
legitimerade sjuksköterskor visar ett mönster där sjuksköterskorna balanserar mellan
det dagliga arbetets påfrestningar och stimuli, där många känner att påfrestningarna
ofta övervägde det positiva (Hallin et al., 2007).
För att kunna hantera krav och uppnå mål i sitt arbete behöver sjuksköterskor resurser
som: ändamålsenliga arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetent tillräcklig
bemanning och rimliga och tydliga mål, med möjligheter till kontroll i arbetet (AFS
2015:4). Det sociala stödet från chefer och kollegor och återkoppling på arbetsinsats
men även möjlighet till återhämtning är andra behov som anges (ibid).
Ett gott ledarskap är en grundläggande faktor för att sjuksköterskor kan uppleva en
god arbetsmiljö (Bondas, 2006). Ledarskap är en länk mellan ledare och medarbetare
(Gardulf, Orton, Eriksson, Undén, Arnetz, Kajermo & Nordström, 2008). Ledningens
ansvar är att systematiskt planera, kontrollera och leda verksamheten på ett sådant sätt
att det uppfyller kraven för en god arbetsmiljö (AFS 2015:4). En tydlig vägledning av
medarbetarna i det dagliga arbete, att se till att det är en hälsosam arbetsmiljö och att
lyckas nå uppsatta mål för verksamheten ligger också i ledarens ansvar (Gardulf et al.,
2008). Genom att säkerställa en god kommunikation och låta kompetensutveckling
vara en prioriterad fråga, kan ledaren bevara medarbetarnas autonomi och delaktighet.
I förlängningen ger detta upplevelsen av en bättre arbetsmiljö (Gardulf et al., 2008;
Sellgren et al., 2009).
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Problemformulering
Sjuksköterskors kompetensområde är omvårdnad och i professionens ansvar ligger att
säkerställa omvårdnadskvalitet. Aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö kan skapa
hinder och möjligheter för en god omvårdnad. Genom att framhäva vad det är i
sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka omvårdnadskvalitén kan sjuksköterskor
få större möjlighet att utforma sin ideala arbetssituation och i förlängningen ge den
bästa tänkbara omvårdnaden för patienten.

Syfte
Syftet var att undersöka aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar
omvårdnadskvalitén.

Metod
Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012).
Sökningar genomfördes i vetenskapliga databaser.

Datainsamling
För att skapa en grund för sökarbetet inleddes litteratursökningen med en
osystematisk arbetsmetod enligt Friberg (2012) för att hitta material som besvarade
vårt syfte. Därefter gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed,
Cinahl och PsycInfo. Enligt Forsberg och Wengström (2013), är PubMed, Cinahl och
PsycInfo lämpade för att hitta omvårdnadsforskning.
Sökorden som bestämdes utifrån syftet var: Sjuksköterskor (nurse eller registered
nurse (RN), omvårdnad (nursing, care) kvalitet (quality), hälsa (health), arbetsmiljö
(work environment) och sjukhus (hospital). Sökordet sjukhus användes som en
begränsning då det finns mycket forskning på ämnet. Alla sökord användes enbart
som fritext då de inte fanns som indexerade ämnesord i databaserna. Sökorden
redovisas i tabell 1, bilaga A.
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Tabell 1: Sökordsöversikt
Sökord

PubMed

Cinahl

PsycInfo

Arbetsmiljö

Work environment* Work environment* Work environment*

Kvalité

Quality

Quality

Quality

Omvårdnad

Nurs*, care

Nurs*, care

Nurs*, care

Hälsa

Health

Health

Health

Sjuksköterska/-or

Nurs*

Nurs*

Nurs*

Legitimerad sjuksköterska/or

RN*

RN*

RN*

Sjukhus

Hospital*

Hospital*

Hospital*

Eftersom det inte fanns några MeSH termer eller Headings valde vi att söka med
fritextord. Någon MeSH term eller direkt översättning för omvårdnadskvalitet fanns
inte men i vår ostrukturerade sökning kom det fram att quality of care, care quality
och patient care quality är återkommande termer i artiklar där sjuksköterskor och
patienter ska bedöma omvårdnad. En begreppsanalys av Koy, Yunibhand och
Angsuroch (2015) definierar omvårdnadskvalitet som nursing care quality. "Quality
of health care" är en MeSH term som översätts till vårdkvalitet enligt Karolinska
institutet (KI). För att få med alla dessa begrepp valde vi att söka nurs* AND quality
AND health AND care. Det finns inte heller någon MeSH term för work environment
därför söktes det begreppet också som fritext. Den närmaste MeSH termen för work
environment är occupational health som definieras som "Främjande och
vidmakthållande av fysisk och psykisk hälsa i arbetsmiljön" (KI). I den
ostrukturerade sökningen provades work environments* OR occupational health som
ledde till samma resultat som utan occupational health, på grund av att health redan är
med som sökord.
Sökorden användes både med trunkering (*) för att få sökordens samtliga
böjningsformer och de booleska sökoperatorerna OR och AND för att få fram
sambanden mellan sökorden (Friberg, 2012).
Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar publicerade från 2011 till 2016
och artiklar som innehöll abstrakt. Forskningen skulle vara från Australien, Nya
Zealand, Canada, Europa, och/eller USA. Texten skulle vara på svenska, norska,
danska eller engelska. För att bedöma kvaliteten på de inkluderade artiklarna
användes granskningsmallar utformade av Carlsson och Eiman (2003) som underlag.
En mall för vardera kvantitativ och kvalitativ studie, omfattande bland annat
studiernas metodologiska egenskaper, resultatredovisning och hur väl det svarade till
studiens syfte, diskussion och slutsats. Poängsättningen graderades I –III, där grad 1
(80-100%) visade på hög vetenskaplig, grad 2 (70-79%) medel och grad 3 (60-69%)
låg vetenskaplig kvalité (Carlsson & Eiman 2003). För att garantera hög vetenskaplig
kvalitet inkluderades bara artiklar som bedömdes till Grad I.
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Artikelsökning i PubMed
Den förste sökningen gjordes i databasen PubMed och resulterade i 158 träffar. Alla
titlar lästes. I PubMed kan man inte avgränsa sökningen utifrån länder och
vetenskaplig original artikel så utifrån inklusionskriterierna valdes 94 titlar bort. Av
kvarvarande 64 artiklar lästes alla abstrakt. Då de inte svarade till syftet valdes 18
artiklar bort. Således gick 46 artiklar till ett ytterligare urval.
Artikelsökning i CINAHL
Den andra sökningen gjordes i databasen CINAHL och resulterade i 105 träffar. Alla
titlar lästes. Utifrån inklusionskriterierna och dubbletter valdes 80 titlar bort. Av
kvarvarande 25 artiklar lästes alla abstrakt. Då de inte svarade till syftet valdes nio
artiklar bort. Således gick 16 artiklar till ett ytterligare urval.
Artikelsökning i PsycInfo
Den tredje sökningen gjordes i databasen PsycInfo och resulterade i 163 träffar. Alla
titlar lästes. Utifrån inklusionskriterierna och dubbletter valdes 136 titlar bort. Av
kvarvarande 27 artiklar lästes alla abstrakt. Då de inte svarade till syftet valdes 22
artiklar bort. Således gick fem artiklar till ett ytterligare urval.
Sammanfattning av artikelsökning
Efter första urvalet från sökningarna i PubMed, CINAHL och PsycInfo gjordes
ytterligare ett urval där alla abstrakt lästes igen för att få fram de artiklar som
motsvarade syftet. Antal artiklar som bedömdes svara mot syftet var 24 stycken och
gick vidare till en djupare granskning av vetenskaplig kvalitet. Granskningen gjordes
med bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) och resulterade i 20 artiklar av
Grad I, fyra artiklar av Grad II och inga artiklar av Grad III. Då ett inklusionskriterie
var hög vetenskaplig kvalitet bestod det slutliga urvalet av de 20 artiklarna av Grad I.
Tre artiklar var från CINAHL, 13 från PubMed och fyra från PsycInfo. Av
resultatartiklarna var två av kvalitativ ansats och 18 av kvantitativ ansats. Den
kombinerade sökhistoriken presenteras i tabell 2, bilaga B.

Databearbetning
Artiklarna delades mellan författarna och lästes igenom flertalet gånger var för sig
med fokus på resultatet enligt Friberg (2012). Alla artiklars resultat diskuterades
gemensamt och lästes tillsammans vid tveksamheter i artikelns innehåll. En
artikelöversikt över de 20 artiklarna skapades i samband med artikelgranskningen
(bilaga C). En innehållsanalys gjordes enligt Forsberg och Wengström (2013). En
induktiv metod användes där resultatet delades upp genom färgkodning, med avsikt
att finna bärande aspekter av betydelse för syftet. De fynd som ansågs vara relevant
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för syftet diskuterades och jämfördes för att nå konsensus och sedan bli indelade i
kategorier. Färgkodningen kontrollerades genom att gå tillbaka till artiklarna för att
jämföra med resultatet. Kategorierna omprövades och justerades flera gånger under
arbetets gång. Sammanställningen resulterade i sex kategorier, arbetsbelastning,
bemanning, prioriteringar, samverkan, ledning och utveckling.

Forskningsetiska överväganden
För att få ett trovärdigt resultat ska artiklarna vara etiskt godtagbara (Forsberg &
Wengström, 2013). Samtliga 20 resultatartiklar var godkända av etisk nämnd. I
svensk lagstiftning finns det Lag om etikprövning av forskning som avser människor
(SFS, 2003:460) och Personuppgiftslagen (1998:204) som berör forskningsetik.
Helsingforsdeklarationen från 1964 hör till de mest välkända och inflytelserika
riktlinjerna inom medicinsk klinisk forskning. Grundbudskapet är att väga behovet av
ny kunskap mot deltagarnas hälsa och intresse. Vidare utvecklar deklarationen idén
om att en etisk nämnd som är oberoende forskningen ska granska och godkänna ny
forskning (Kjellström, 2012). Belmontrapporten från 1979 är en vidareutveckling av
Helsingforsdeklarationen och innehåller tre grundläggande etiska principer: respekt
för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Respekt för personen handlar
om att respektera individens autonomi, vilket innebär att bevara dennes
självbestämmande till exempel genom informerat samtycke. Göra-gott-principen går
ut på att göra en riskanalys där forskningens risker vägs mot vinsterna.
Rättviseprincipen säger att deltagare i studier ska behandlas likvärdigt och att sårbara
populationer inte ska exploateras (Kjellström, 2012). I bedömning av alla
resultatartiklarna har ovanstående lagar och grundprinciper som rör forskningsetik
tagits i beaktning. Artiklarnas resultat har formulerats med egna ord med hänvisning
till ursprungskällan för att undvika plagiat. Litteraturstudiens resultat har bearbetats
på ett sådant sätt att ingen skulle kunna komma till skada eller känna sig illa
behandlade. Alla artiklar var skrivna på engelska och resultat har med noggrannhet
översatts till svenska. Resultatet är av nytta då det visar aspekter i sjuksköterskors
dagliga arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén. Kunskapen som fås av
resultatet kan leda till en ökad medvetenhet hos sjuksköterskor och
beslutsfattare vilket i sin tur kan bidra till en bättre vård för patienter samt bättre
arbetsmiljö för sjuksköterskor.

Resultat
Det finns samband mellan sjuksköterskors uppskattning av arbetsmiljökvalitet med
den rapporterade graden av omvårdnadskvalitet. Ju bättre arbetsmiljö på en avdelning
ju högre skattas omvårdnadskvalitén av sjuksköterskorna (Hinno, Partanen och
Vehviläinen-Julkunen, 2011; Kramer, Maguire and Brewer, 2011; Aiken et al., 2012;
Smeds Alenius, Tishelman, Rundesdotter, Lindqvist, 2012); Djukic, Kovner, Brewer,
Fatehi, Cline, 2013). Endast en resultatartikel belyste patienters upplevelse av
omvårdnadskvalitet relaterat till arbetsmiljö. På de sjukhus där sjuksköterskorna hade
bedömt arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, omvårdnadskvalitet inklusive
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patientsäkerhet som god uppskattade patienterna omvårdnadskvalitén som högre
(Aiken et al., 2012).
Resultatet presenteras enligt de sex kategorier som framkom i databearbetningen.
Arbetsbelastning
I denna kategori presenteras resultat som berör sjuksköterskors högre arbetsbelastning
och administrativa arbetsbörda relaterat till upplevelsen av arbetsmiljö.
Sjuksköterskor belyser arbetsbelastningen som den mest kritiska aspekten på
omvårdnaden (Kieft, de Brouwer, Francke, & Delnoij, 2014). Vården blir mer
standardiserad samtidigt som den blir mer komplex. Patienterna är i allmänhet äldre
och sjukdomstillstånden blir fler vilket medför en högre arbetsbelastning
(ibid). Sjuksköterskor som rapporterar dålig eller bara en rimlig arbetsmiljö på sina
arbetsplatser indikerar att avvikelser inte var ovanliga (Aiken et al., 2013). Van
Bogaert et al. (2013) bekräftar att de olika vårdavdelningarnas arbetsmiljö och
arbetskrav stod i relation till ökande mängd avvikelser som klagomål från patienter
och närstående, fall, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsfel (ibid). Patienter
upplever en högre omvårdnadskvalitet och viljan att rekommendera sjukhuset ökar
när sjuksköterskor har mer tid till patienternas omvårdnad (Aiken et al., 2012).
Sjuksköterskor tvingas att kompromissa i sin sjuksköterskeprofession genom att
tidsbegränsningen blir ett hot mot omvårdnadskvalitén (Carthon et al., 2015).
Arbetsbelastningen anser sjuksköterskor är ohanterlig vilket de tycker inte bara
missgynnar patienten utan även påverkar sjuksköterskors uppfattning om sin
arbetsmiljö (Roch, Dubois & Clarke, 2014). Arbetsbelastningen tillsammans med
variationen av arbetsuppgifter är det som framkommer som påverkar sjuksköterskors
uppfattning av arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö mest (Van Bogaert, Heusden,
Timmermans & Frank, 2014; Van Bogaert, Timmermans, Weeks, Van Heusden,
Wouters & Frank, 2013b). Sjuksköterskorna hävdar vidare att det är i huvudsak
sjukhusledningen som påverkar arbetsbelastningen (ibid).
Sjuksköterskor anser att de höga arbetskrav de ställs inför i sjukhusmiljön är negativt
relaterade till omvårdnadskvalitet (Costa et al., 2014). Arbetskraven som framgår i
studien innefattar tidspress, fysisk arbetsbelastning och skiftarbete. Kraven har en stor
direkt inverkan på hur sjuksköterskor uppfattar möjligheterna att utföra sina uppgifter
och kunna ge god omvårdnadskvalitet (ibid). Sjuksköterskor upplever att
arbetsbelastningen leder till att de blir begränsade i sitt arbete (Roch et al., 2014),
vilket en tredjedel av alla sjuksköterskor i den studien anser bidrar till utbrändhet och
indikerar att det är en risk för omvårdnadskvalitén (Aiken et al., 2011b). Ansvar som
att övervaka patienters tillstånd och undervisa patienten och anhöriga blir delegerade
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till vårdpersonal som inte är utbildade för att ta detta ansvar (Roch et al., 2014).
Sjuksköterskor uppmärksammar också att patienter och deras familjer har behov, krav
och önskemål som indirekt ger en påverkan på arbetsbelastningen (ibid). I en
jämförande studie mellan två europeiska länder uppfattar sjuksköterskorna att det som
påverkar arbetsmiljön är otillräckligt med resurser (Hinno, Partanen & VehviläinenJulkunen, 2012). När sjuksköterskorna upplevde att de kunde gå på rast och att
arbetstakten och arbetsbelastningen var under kontroll så upplevde de arbetsmiljön
som god och kunde då skatta omvårdnadskvalitén högre (ibid).
I arbetsuppgifterna belyser sjuksköterskor att den administrativa arbetsbördan är ur
balans och påverkar kvalitén och blir en kostnad för vården (Kieft et al., 2014; Roch
et al., 2014). Istället för att tillbringa tiden tillsammans med patienter och familjer
framhäver sjuksköterskor att pappersarbetet tar upp tid ifrån patienten (Roch et al.,
2014). Intervjuade sjuksköterskor menar att mycket av dokumentationen som sker vid
in-och utskrivning är dessutom överflödig (ibid). Sjuksköterskor måste uppleva
lämplig vårdtyngd relaterat till de arbetsuppgifter som ska utföras och att arbetet sker
i en god fysisk miljö för att omvårdnadskvalitén ska bli bättre (Djukic et al., 2013).
Bemanning
I denna kategori presenteras resultat som berör lämplig sjuksköterskebemanning och
dess konsekvenser.
Sjuksköterskor vidhåller att en tillräcklig sjuksköterskebemanning är avgörande för
att uppfylla patienters önskemål och behov (Kieft et al., 2014), och bristande
bemanning påverkar sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet negativt (Van Bogaert
et al., 2013a).
I en omfattande jämförande studie mellan tolv länder anser sjuksköterskor och
patienter att om sjukhuset har en bra arbetsmiljö, med lämplig bemanning relaterat till
antal patienter per sjuksköterskor och att sjuksköterskorna mår bra på sin arbetsplats
så ökade uppskattningen av en bra omvårdnadskvalitet och specifikt patientsäkerhet
(Aiken et al., 2012; Aiken et al., 2011b). Smeds Alenius et al. (2012) bekräftar att
legitimerade sjuksköterskors upplevelse av att ha adekvat bemanning på enheten och
tillräckligt med resurser ökar bedömningen av patientsäkerheten med över två och en
halv gång (ibid).) Mer än hälften av sjuksköterskorna i en europeisk jämförelse
rapporterar att deras arbetsmiljö är dålig eller bara rimlig och sätter det i samband
med att det inte är tillräcklig sjuksköterskebemanning (Aiken et al., 2013).
Djukic et al. (2013) visar i sin studie att för varje extra patient per sjuksköterska sänks
sannolikheten för att omvårdnadskvalitén ska bedömas som hög med åtta procent
(ibid). Risken för inadekvat övervakning av patient bedöms dubbelt så stor för
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sjuksköterskor som har flest antal patienter (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow &
Griffiths, 2013). Vidare konstateras att om antalet patienter per sjuksköterskor ökar
blir bortprioriteringar fler (ibid).
Prioriteringar
I denna kategori presenteras resultat som berör arbetsmiljöns påverkan på vilka och
hur många omvårdnadshandlingar som prioriteras bort.
Många omvårdnadsåtgärder blir bortprioriterade på grund av tidsbrist och tung
arbetsbörda enligt hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna (Aiken et al., 2013).
Kieft et al. (2014) visar i intervjuer med sjuksköterskor att det är en viktig del att
kunna koordinera omvårdnadsuppgifter i det dagliga arbetet. Sjuksköterskor i studien
framhåller att när arbetsbelastningen är hög tvingas de göra prioriteringar där ett
ställningstagande måste tas för vad som är viktigt, vilket anses påverka patientens
upplevelse. Patienter får inte alltid den vård de har rätt till eller behöver och tvingas
ibland vänta på otillgängliga sjuksköterskor (ibid). I en jämförelse mellan 12 länder
av Ausserhofer et al. (2014) rapporterade en tredjedel av sjuksköterskorna att de ofta
utfört arbetsuppgifter som inte var omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskor hävdar att
kostnadseffektivitet blir en hämmande faktor för att förbättra patienternas upplevelse
av vården (Kieft et al., 2014). Att arbeta så effektivt som möjligt för att uppnå en
högre produktivitet leder till att arbetsuppgifter blir delegerade till mindre kompetent
personal vilket påverkar omvårdnadskvalitén (ibid).
Arbetsmiljön påverkar hur många bortprioriteringar som görs (Ball et al., 2013;
Ausserhofer et al., 2014). Anses arbetsmiljön som mer positiv och att varje
sjuksköterska har ett lägre antal patienter minskar antalet bortprioriteringar. (ibid).
Sjuksköterskor uppger att det prioriteras bort i genomsnitt fyra omvårdnadsuppgifter
per skift på grund av tidsbrist (Ball et al., 2013). Samtal med patient, undervisning till
patient och omvårdnadsplanering identifieras som de tre främsta omvårdnadsuppgifter
som bortprioriteras (Aiken et al., 2013; Ausserhofer et al., 2014; Ball et al., 2013;
Carthon, Lasater, Sloane & Kutney-Lee (2015). Sjuksköterskor är mindre benägna att
prioritera bort mer tekniska omvårdnadshandlingar som medicinering och
smärtbehandling (Aiken et al., 2013; Carthon et al., 2015) Studien av Ausserhofer et
al. (2014) visar att i Sverige är den orala hygienen tillsammans med de ovan nämnda
omvårdnadshandlingar de som blir mest försummade. Fler omvårdnadshandlingar
försummas på dag- och eftermiddagsskift än under nattskift (ibid). Vårdplanering,
undervisning, koordinering av omvårdnad och behandlingar är alla tidskrävande
uppgifter som lätt prioriteras bort (Carthon et al., 2015). För varje försummad
omvårdnadshandling ökar risken att patienten återinskrivs (ibid).
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Samverkan
I denna kategori presenteras resultat som berör betydelsen av sjuksköterskors
samverkan med kollegor och andra yrkesgrupper.
Sjuksköterskor tillsammans med övrig yrkespersonal och arbetskollegor inom det
egna området behöver upprätthålla ett bra samarbete (Kieft et al., 2014). För att kunna
prestera anser sjuksköterskor att det krävs ett bra samarbete och en harmoni i gruppen
(Roch et al., 2014). Problem som uppstår kan lösas snabbare genom gott
informationsutbyte mellan medlemmarna i gruppen (ibid). Sjuksköterskor bedömer att
patienter får en högre omvårdnadskvalitet och att effektivitet uppnås när personalen
har en god kommunikation och ett gott samarbete (Van Bogaert, Kowalski, Weeks, &
Clarkes., 2013a). Kvalitén på omvårdnaden utgörs inte bara av den kliniska kunskap
som sjuksköterskor har utan också av erfarenhet (Kieft et al., 2014). Genom att arbeta
tillsammans kan nya och erfarna sjuksköterskor lära av varandra och samarbetet
utvecklas genom att arbeta efter ett gemensamt mål (ibid). Costa et al. (2014) menar
att när kraven på sjuksköterskor blir för svåra att hantera i en specifik situation som
kan vara både fysisk och verbal, kan en kollega agera stöttande och ge uppbackning.
Att ge stöttning och uppbackning balanserar effekten av arbetskraven på
omvårdnadskvalitet (ibid). Ömsesidig respekt bygger enligt sjuksköterskor i intervjuer
på kunskap och expertis och att goda samarbeten kan utvecklas genom god
kommunikation (Kieft et al., 2014).
Sjuksköterskor som arbetar i ett gott team och har en god relation med läkarna
upplever att arbetsmiljön och omvårdnadskvalitén förbättras (Aiken et al., 2011;
Djukic et al., 2013). En fungerande relation mellan sjuksköterskor och läkare har
positiv effekt på sjuksköterskors kraft som är en dimension av arbetsengagemang som
mättes i en belgisk studie (Van Bogaert et al., 2014). Kraft innebär att sjuksköterskor
känner sig starka och kraftfulla på arbetet och att de har en önskan att gå till jobbet på
morgonen. Kraft har samband med arbetstillfredsställelse som i sin tur har ett positivt
samband med sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet (ibid). De flesta
sjuksköterskor i en europeisk studie bekräftar att det finns goda relationer mellan
sjuksköterskor och läkare (Aiken et al., 2013).
Ledning
I denna kategori presenteras resultat som berör ledningens stödjande roll, ansvar och
påverkan på sjuksköterskors arbetsmiljö.
Avdelningsledning som ses som mer fördelaktig har starka positiva effekter på både
sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet och arbetstillfredsställelse (Hinno et al.,
2012; Van Bogaert et al., 2013a ; Van Bogaert et al., 2013b; Van Bogaert et al., 2014).
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Sjuksköterskor som bedömer sin avdelningsledning som god tycker att de har mer
utrymme för självbestämmande och delaktighet såväl som stärkt socialt kapital.
Socialt kapital innebär förtroende bland sjuksköterskor emellan, gynnsamt
arbetsklimat och delade värderingar på avdelningen (ibid). Djukic et al. (2013) studie
visar i en studie motsatt resultat; att sjuksköterskor på magnetsjukhus inte tycker att
ledarskapet har någon betydelse för bedömd omvårdnadskvalitet.
I en kvalitativ studie (Kieft et al., 2014) menar sjuksköterskor att ledningen är knuten
till ett system som domineras av att kontrollera kostnaderna. Den vård som patienten
förväntar sig och som sjuksköterskorna vill kunna erbjuda patienten begränsas på
grund av budgetskäl (ibid). Sjuksköterskor beskriver att de har en oro över resurs- och
ledningsfrågor (Aiken et al., 2013). De flesta sjuksköterskor ger inte sina sjukhus
dåliga betyg på patientsäkerhet men många är tveksamma till att patientsäkerhet och
omvårdnadskvalitet är en prioriterad ledningsfråga (ibid). Det kan sättas i samband
med att i många länder i Europa anser inte sjuksköterskor att det finns sjuksköterskor
i bestämmande befattningar med samma auktoritet som andra representanter i
sjukhusledningen (Aiken et al., 2013). Roch et al. (2014) poängterar att
sjuksköterskor är skeptiska till om ledningen har tillräckligt med inflytande för att
kunna påverka resursfördelningen. En orättfärdig fördelning av resurser tillsammans
med bristande stöd och kommunikation ger en negativ inverkan på sjuksköterskors
omvårdnadsarbete (ibid). Kieft et al. (2014) belyser att en ledare måste kunna skapa
de rätta förutsättningarna och ha den logistiska förmågan att säkerställa kontinuitet i
vården, vilket innebär att planera tillräckligt med kompetent personal och vikarier
(ibid).
Flertalet sjuksköterskor i en studie upplever att omvårdnadskvalitén har försämrats de
senaste åren på sjukhuset där de arbetar (Van Bogaert et al., 2013a). Orsaker till
försämringen är att sjuksköterskorna har fått mer att göra och att stöd från ledare och
organisationen har avtagit (ibid). Avdelningsledare som uppfattas som bristande i sitt
stöd anses av sjuksköterskor också vara en bidragande faktor till sämre arbetsmiljö
(Van Bogaert et al., 2013a; Van Bogaert et al., 2013b).
Sjuksköterskor anser att det är viktigt att ledaren tar hänsyn till deras åsikter och
uppmuntrar till en god laganda med bra samarbete (Kieft et al., 2014; Roch et al.,
2014). Sjuksköterskor i studien av Laschinger och Fida (2015) framhäver att ett
pålitligt ledarskap har en direkt inverkan på sjuksköterskors autonomi.
Utveckling
I denna kategori presenteras resultat som berör sjuksköterskors delaktighet, karriär-,
kompetens- och löneutveckling.
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Sjuksköterskors möjlighet till delaktighet på beslutsfattande nivå förbättrar
arbetsmiljön och även den sjuksköterskebedömda omvårdnadskvalitén (Aiken et al.,
2011; Djukic et al., 2013; Van Bogaert et al., 2013b). Sjuksköterskors autonomi inom
sjukvården innebär att de är delaktiga i omvårdnadsfrågor och sjuksköterskor
framhäver att om de har möjlighet att vara mer delaktiga i utvecklingen av
omvårdnadspolitik, skulle det ha en positiv inverkan på patientvården (Kieft et al.,
2014). De tycker att de inte alltid har möjlighet att göra sina egna val när det gäller
omvårdnadsproblem, vilket påverkar kvalitén på omvårdnaden (ibid). Laschinger et
al. (2015) definierar fyra organisatoriska egenmaktsstrukturer som spelar en viktig
roll i de anställdas effektivitet: tillgång till information, tillgång till stöd, tillgång till
resurser för att utföra sitt arbete och möjligheter att lära och växa. Strukturerna ger en
positiv effekt på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (ibid).
Avpersonifiering och bristande möjlighet till delaktighet framstår som en viktig orsak
till att sjuksköterskor upplever sämre arbetsmiljö (Van Bogaert et al., 2013a).
Magnetmodellen är en certifiering, utvecklad av the American Nurses' Association,
för sjukhus som uppnår en hög standard för sjuksköterskors arbetsmiljö och
delaktighet på beslutsfattande nivå (Mcclure, Poulin, Sovie & Wandelt, 1983).
Sjuksköterskor som arbetar på magnetsjukhus bekräftar goda arbetsmiljöer. I en
jämförelse mellan sjuksköterskor på magnetsjukhus och icke-magnetsjukhus bedöms
omvårdnadskvalitén högre på magnetsjukhus (Djukic et al., 2013).
Mellan en tredjedel och hälften av sjuksköterskor i en europeisk jämförelse är
missnöjda med karriärmöjligheterna inom sjukhuset de arbetar på (Aiken et al., 2013).
I samma studie uppger många sjuksköterskor att de är missnöjda med möjligheterna
för kompetensutveckling och för tjänstledighet för studier (ibid).
Sjuksköterskor poängterar att låg lön associeras med otillfredsställelse i arbetet och
även påverkar varför sjuksköterskor lämnar sitt yrke (McHugh & Ma 2014). 80
procent av de svenska sjuksköterskorna i studien av Aiken et al. (2013) uppger dålig
lön som orsak till att de var missnöjda med sin arbetssituation. McHugh et al. (2014)
visar i sin studie att sjuksköterskor belyser lönen som betydande men det minskar inte
betydelsen av arbetsmiljöns påverkan på omvårdnadens resultat.

Diskussion
Metoddiskussion
Vår inledande osystematiska sökning gjordes för att hitta forskning inom området och
för att hitta relevanta sökord. Vi valde PubMed, Cinahl och PsycInfo då de är
lämpade för att hitta omvårdnadsforskning enligt Forsberg och Wengström (2013).
Sökningen i flera databaser ökar trovärdigheten för litteraturstudien.
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Vi valde att söka fritext då våra sökord inte har motsvarande ämnesord. Att endast
söka med fritextord gör att sökningen inte blir lika exakt och träfflistan kan innehålla
artiklar som inte är intressant i sammanhanget. Sökorden användes både med
trunkering (*) för att få sökordens samtliga böjningsformer och de booleska
sökoperatorerna OR som breddar och AND som smalnar av sökningen (Friberg,
2012). Eftersom vårt ämne är ett stort forskningsområde valde vi att använda AND
för att smala av sökningen. Genom att två bibliotekarier konsulterades och att
dubbletter av artiklar uppstod i alla tre databaser indikerade att de valda sökorden var
pålitliga.
De vetenskapliga originalartiklarna skulle vara publicerade från 2011 till 2016 vilket
stärker att det som framkommit i litteraturstudien är av senaste forskning.
Forskningen skulle vara från Australien, Nya Zealand, Canada, Europa, och/eller
USA. Urvalet i artiklarna speglar västerländsk population och länderna kan anses vara
lika även om sjukvårdssystemen skiljer sig åt. Resultatet är därmed överförbart till
svenska förhållanden. Artiklarna skulle vara publicerade på svenska, norska, danska
eller engelska vilket utökade möjligheten att få fler sökträffar då inte alla artiklar
publiceras på engelska, samt att sannolikheten för att få fram nordiska förhållanden
ökades.
Första urvalet gjordes genom att läsa alla titlar och därefter valdes artiklar bort utifrån
inklusionskriterierna. Ytterligare ett urval gjordes efter att alla abstrakt lästs igenom,
bortfallet blev efter dessa båda urval stort vilket kan tyda på att resultatartiklar skulle
kunna missats. Urvalets pålitlighet och trovärdighet kan stärkas genom att vi valde att
läsa alla abstrakt med noggrannhet flertalet gånger både var för sig och tillsammans.
Granskningen av artiklarna som motsvarade syftet gjordes var för sig vilket sänker
pålitligheten, men vid oklarheter fördes en diskussion tills dess att konsensus
uppnåddes i gruppen. Om granskningen hade gjorts av alla medlemmar i gruppen
hade pålitligheten kunnat höjas. Att forskningen granskades på engelska kan sänka
pålitligheten och trovärdigheten eftersom att vi inte behärskar det engelska språket till
fullo. Att alla artiklar i resultatet var av grad I och etiskt godkända ger en högre
trovärdighet.
Databearbetningen gjordes genom att artiklarna delades upp mellan oss för individuell
sammanställning. Detta kan sänka trovärdigheten genom att resultatet är vinklat
utifrån hur vi själva tolkat resultatet men även utifrån egna erfarenheter och
uppfattningar. Samtidigt diskuterades artiklarna ingående tillsammans för att uppnå
en gemensam förståelse av resultatet. En uppdelning av artiklarna gav tid att bearbeta
mer material. Databearbetningen grundligt redovisad stegvis vilket kan hjälpa till en
repeterbarhet av vår studie. En innehållsanalys gjordes systematiskt enligt Forsberg
och Wengström (2013) vilket stärker trovärdigheten av de slutgiltiga kategorierna. En
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induktiv metod stärker resultatets pålitlighet genom att det är en inhämtad slutsats
utifrån forskningsresultat utan att egna logiska slutsatser har dragits.
Fyra av resultatartiklarna baserades på samma forskningsprojekt RN4CAST
(Registered Nurse Forecasting), som är ett projekt med 16 deltagande länder.
Projektet syftade till att undersöka organisatoriska förhållanden som bemanning och
utbildningsnivå hos sjuksköterskor och hur detta påverkar patienters och personalens
hälsa. De fyra artiklarna har valt att fokusera på olika delar av forskningsmaterialet
vilket gjorde att vi kunde använda alla i resultatet.
Två av resultatartiklarna utgick från samma enkät med 1201 sjuksköterskor men hade
olika syften för studien. De olika resultaten gjorde att båda kunde användas.
Resultatet i litteraturstudien har med både kvalitativ och kvantitativ forskning. Av 20
artiklar var två kvalitativa. Fler kvalitativa artiklar kunde ha gett ett djupare
perspektiv av ämnet. Eftersom de utvalda artiklarna mynnade ut i liknande slutsatser,
stärks både trovärdighet och överförbarhet.

Resultatdiskussion
Alla litteraturstudiens resultatartiklar har studerat hur sjuksköterskors upplevelser av
arbetsmiljö är kopplade till omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskor är den största
yrkesgruppen i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskors ansvar
för omvårdnad och patientnära arbete gör att det ligger extra tyngd i deras
bedömningar av omvårdnadskvalitet. Det som inte framkom lika tydligt var patienters
erfarenheter eftersom de endast behandlades i en artikel (Aiken et al., 2012). De
närståendes perspektiv fanns inte alls representerade i resultatet.
Resultatet visar att ju bättre sjuksköterskorna bedömde sin arbetsmiljö desto högre
bedömdes patientsäkerheten vara på avdelningen (Smeds Alenius et al., 2012). Annan
ny forskning konstaterar också att sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet har ett
samband med patienters överlevnad (Tvedt, Sjetne, Helgeland & Bukholm, 2014).
Redan under 1800-talet visade Florence Nigthingale att dålig arbetsmiljö kunde
kopplas samman med höga dödstal (Selander et al., 1995). Ytterligare forskning
bekräftar att god arbetsmiljö kombinerad med adekvat bemanning bestående av
högutbildade sjuksköterskor sänker patientdödligheten (Aiken et al., 2011a; Aiken et
al., 2014), medan det däremot ses att om arbetsbelastningen ökas med en extra patient
per sjuksköterska ökar dödligheten med sju procent (Aiken et al., 2014). Bristande
patientsäkerhet kan medföra både mänskligt lidande och betydande kostnader för
samhället och i Sverige drabbas nästan var tionde patient av en vårdskada
(Socialstyrelsen, 2015).
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Sjuksköterskor anser att de har en stressig arbetsmiljö visar resultatet (Roch et al.,
2014) men på sjukhus där sjuksköterskor bedömer arbetsmiljön som god är andelen
sjuksköterskor som vill lämna yrket lägre, liksom att färre sjuksköterskor där känner
sig utbrända (Aiken et al., 2012). Annan forskning stärker att arbetsrelaterad stress
ökar viljan att sluta arbeta som sjuksköterska (Sellgren et al., 2009; Gormley, 2011).
En svensk studie bekräftar att efter fem yrkesverksamma år, planerar var femte
sjuksköterska att lämna yrket och att avsikten att lämna relateras till höga nivåer av
utbrändhet (Rudman, Gustavsson & Hultell., 2012). En resursrik arbetsmiljö med en
lämplig arbetsbelastning, tillräcklig introduktion, stöd från ledningen och
tillfredsställande samarbete med kollegor förebygger utbrändhet (ibid). All vård
behöver vara baserad på en etiskt grund (Dalpezzo, 2009).
Etisk stress visar sig också vara en orsak till att sjuksköterskor ifrågasätter om de vill
jobba kvar på en arbetsplats eller som praktiserande sjuksköterska överhuvudtaget
(Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). Även andra
sjuksköterskor menar att tidspress, höga patientantal och personalbrist kan vara
orsaker till utbrändhet och etisk stress (Storaker et al., 2016). Sjukskrivningarna i
Sverige har sedan 2010 ökat med arbetsrelaterad stress som främsta orsaken till
långvariga sjukskrivningar och det är flest kvinnor som drabbas (Försäkringskassan,
2015). Att kvinnor oftare jobbar i yrken med dålig psykosocial arbetsmiljö i
kombination med att i högre grad ha en dubbel arbetsbelastning med huvudansvaret
för hus och hem ses som en sannolik anledning till att sjuksköterskor drabbas av
arbetsrelaterad stress (ibid). Är det samhällsekonomiskt att utbilda och anställa
sjuksköterskor in i en så stressig arbetsmiljö att de erfarna sjuksköterskorna tillslut
sjukskrivs eller säger upp sig?
En orsak till att omvårdnadskvalitén och patientsäkerheten på sjukhus ofta uppfattas
bli lidande anses i resultatet bero på brist i bemanning (Kieft et al., 2014; Djukic et
al., 2013; Smeds Alenius et al., 2012; Aiken et al., 2011; Aiken et al., 2012; Ball et
al., 2013; Hinno et al., 2011) Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn, och Salanterä
(2008) bekräftar att det behövs en stabil bemanning för att kunna motverka tidsbrist
och öka trivseln bland sjuksköterskor. Koy et al. (2015) tillägger att tillräcklig
sjuksköterskebemanning är en förutsättning för god omvårdnadskvalitet. Resultatet
visar att för varje extra patient per sjuksköterska sänks sannolikheten för att
omvårdnadskvalitén ska bedömas som hög med åtta procent (Djukic et al., 2013).
En anledning till att sjuksköterskor upplever otillräcklig bemanning kan vara nya
utmaningar i form av att vården på sjukhus har blivit alltmer kunskapsintensiv och att
ett ökat krav på kostnadseffektivitet har lett till kortare vårdtider (SOU 2016:2). En
ökad multisjuklighet i takt med en åldrande befolkning har också lett till att
sjuksköterskor förväntas ta hand om allt fler svårt sjuka patienter (ibid).
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Sjuksköterskor framhäver i intervjuer att påfrestningar i det dagliga arbete ofta
överväger det positiva (Hallin et al., 2007).
I resultatet beskrivs att många omvårdnadsåtgärder blir bortprioriterade på grund av
tidsbrist och tung arbetsbörda (Aiken et al., 2013; Ball et al., 2013). Baserat på
sjuksköterskors egen riskbedömning och allmänna oro för patientens välbefinnande
innebär det, enligt resultatet, att professionella sjuksköterskor tar viktiga beslut
gällande vilka omvårdnadshandlingar som utelämnas (Ausserhofer et al., 2014).
Tidskrävande omvårdnadshandlingar som bortprioriteras kan ha en negativ inverkan
på patienters förtroende för sjuksköterskan och också ge en negativ syn på helheten av
sjukvården (ibid). När sjuksköterskor inte har tillräckligt med tid till sina patienter
görs bortprioriteringar som kan vara en direkt patientsäkerhetsrisk (Roch et al., 2014).
Redan Nightingale förespråkade förbättrade hygienåtgärder medan stressen i den
nutida arbetsmiljön kan riskera att leda till att exempelvis hygien bortprioriteras.
Sjuksköterskor i en av studierna anser sig ställas inför etiska dilemman när ansvar
som att övervaka patienters tillstånd och undervisa patienten och anhöriga blir
delegerade till vårdpersonal som inte är utbildade för att ta detta ansvar (Roch et al.,
2014). En tredjedel av sjuksköterskor utför ofta arbetsuppgifter som inte är
omvårdnadshandlingar enligt en annan resultatartikel (Ausserhofer et al., 2014), vilket
enligt författaren kan anses som missbrukande av sjuksköterskors professionella
kunskaper och resurser. En frågeställning kan vara om sjuksköterskan kompetens
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt i dagens sjukvård?
Sjuksköterskor i våra resultatartiklar anser att det är viktigt att ledaren tar hänsyn till
deras professionella bedömningar och uppmuntrar till en god laganda med bra
samarbete (Kieft et al., 2014; Roch et al., 2014; Van Bogaert et al., 2013a; Van
Bogaert et al., 2013b). Sellgren et al. (2008) bekräftar att ledaren behöver göra
sjuksköterskor delaktiga genom till exempel att komma fram till gemensamma mål
och ge sjuksköterskor förtroende och ansvar, för att de ska trivas bättre på sin
arbetsplats. Sjuksköterskor i resultatet menar att stöd från ledare och organisationen
har avtagit de senaste åren och att det har en negativ inverkan på omvårdnadskvalitén
(Van Bogaert et al., 2013a). Detta förklaras av Gormley (2011) som menar att
sjuksköterskor och ledare kan ha olika syn på vad som ska prioriteras i vården
eftersom ledare skattar arbetsmiljön högre än vad sjuksköterskor gör i hennes studie
(ibid). Ytterligare forskning bekräftar att ledare bör anstränga sig för att förstå vad
sjuksköterskor uppfattar som viktigast i sitt arbete utan förutsätta att de har samma
prioriteringar (O’Brien-Pallas, Murphy, Shamian, Li & Hayes, 2010).
Resultatet visar även att det sociala samspelet, samarbetet och stödet från både
ledning och kollegor på sjukhus anses påverka utkomsten av arbetsmiljö och
omvårdnadskvalitet (Aiken et al., 2011; Djukic et al., 2013; Van Bogaert et al., 2013a;
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Kieft et al., 2014). När sjuksköterskor anser sitt arbete vara meningsfullt och har klara
direktiv om vad som förväntas av dem ökar välbefinnandet och det främjar även en
bättre omvårdnadskvalitet (O'Brian-Pallas et al., 2010). Arbetsmiljöverket fastställer
att det är ledaren som ansvarar för att resurser och krav väger jämt
(Försäkringskassan, 2015). Sjuksköterskor i Djukic et al. (2013) studie antyder tvärt
emot övriga resultatartiklar att ledarskap inte har samband med bedömd
omvårdnadskvalitet. En möjlig förklaring är att de tillfrågade sjuksköterskorna i det
fallet arbetade på Magnetsjukhus där ett av certifieringskraven är att ha sjuksköterskor
på alla beslutsfattande nivåer.
Sjuksköterskors möjlighet till delaktighet på beslutsfattande nivå förbättrar
arbetsmiljön och även den sjuksköterskebedömda omvårdnadskvalitén enligt vad flera
resultatartiklar visar (Aiken et al,. 2011; Djukic et al,.2013; Van Bogaert et al,. 2013b;
Kieft et al., 2014). I många länder i Europa anser sjuksköterskor att de inte finns
representerade i bestämmande befattningar med samma auktoritet som andra
representanter i sjukhusledningen (Aiken et al., 2013). Erfarenheter från
Magnetcertifierade sjukhus indikerar att synliga och inflytelserika sjuksköterskor i
ledningsposition som är delaktiga i beslut i alla organisationsnivåer, leder till goda
omvårdnadsresultat såväl som högre uppskattning av arbetsmiljö (McHugh et al.,
2012). I Sverige ansvarar arbetsgivaren att ta till vara på sjuksköterskors erfarenheter
så att verksamheten fortsätter vara en lärande organisation (SOSFS
2011:9). Avsaknaden av sjuksköterskor i beslutsfattande organ skulle kunna innebära
att frågor gällande arbetsmiljö och omvårdnadskvalitet inte kommer fram till högsta
ledningen och beslutsfattare.
Löner är ett viktigt verktyg att använda sig av för att locka till sig och utöka sin
personalstyrka (Buerhaus, 2008). Resultatet visar att lön är en viktig fråga för många
sjuksköterskor och har ett samband med otillfredsställelse i arbetet och kan leda till att
sjuksköterskor lämnar sitt yrke (Aiken et al., 2013; McHugh et al., 2014). Annan
forskning visar att dagens arbetsmarknad där fler bemanningssjuksköterskor anställs
med högre lön, påverkar fastanställda sjuksköterskors intentioner om att lämna
(Sellgren., 2009).
Majoriteten av sjuksköterskor i en europeisk jämförelse är missnöjda med
karriärmöjligheter, Sverige var ett av de länder som stack ut med 70 procents
missnöjdhet, visar en resultatartikel (Aiken et al, 2013). Sjuksköterskorna som
studerades var i genomsnitt i början av 40 åren och hade i genomsnitt 15 års
erfarenhet vilket gör det förståeligt att en önskan om karriärutveckling finns. Bristen
på karriärmöjligheter kan också förklara varför Sverige har en relativt låg andel, drygt
12 procent manliga sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2015). Att införa karriärstegar
inom vården skulle kunna vara en väg att komma till rätta med detta eftersom det har
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visat sig vara positivt för att öka sjuksköterskors bedömning av arbetstillfredsställelse
(Drenkard & Swartwout, 2005; Törstad & Björk, 2007). Likaså tycker många
sjuksköterskor att möjligheterna för kompetensutveckling och tjänstledighet för
studier är för få (Aiken et al., 2013). Förbättringskunskap är en av
sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser och sjuksköterskor har en skyldighet att
arbeta evidensbaserat (Willman & Idvall, 2013). Den snabba utvecklingen av ny
kunskap om medicinsk, teknisk och evidensbaserad vård medför utmaningar för
sjuksköterskor att hålla sig uppdaterade och arbetsgivare behöver ge
sjuksköterskor utrymme för kompetensutveckling.
Sjuksköterskors upplevelse av indikatorer för hög omvårdnadskvalitet som
framkommer i resultatet stämmer överens med patienters syn. När patienter upplever
att sjuksköterskor har en god arbetsmiljö och att patienter känner att det finns
tillräckligt med personal per patient så ökar uppskattningen av omvårdnadskvalitén
och patientsäkerheten (Aiken et al, 2012).
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Konklusion och implikation
Om sjuksköterskor upplever en god arbetsmiljö förbättras både sjuksköterskors och
patienters uppskattning av omvårdnadskvaliteten.
Sjuksköterskors arbetsbelastning har en kritisk påverkan på omvårdnadskvalitén. En
lämplig bemanning behövs för att kunna utföra en patientsäker omvårdnad av kvalitet.
Sjuksköterskor tvingas göra prioriteringar på grund av tidsbrist och tung arbetsbörda
som missgynnar patienter och medför ökade kostnader för sjukvården. Arbetsmiljön
upplevs som psykiskt, fysiskt och etiskt stressig, vilket kan leda till utbrändhet eller
kan påverka viljan att arbeta som sjuksköterska. Att ingå i ett välfungerande team
med god kommunikation förbättrar sjuksköterskors tillfredställelse med sitt arbete och
är betydande för kvalitén i omvårdnaden.
En ledare behöver kunna skapa de rätta förutsättningarna och säkerställa kontinuitet i
vården, vilket innebär att planera tillräckligt med kompetent personal. Sjuksköterskors
tillfredsställelse med sitt arbete visar sig även öka om det finns ledare som tar deras
åsikter och förslag på allvar.
Arbetsmiljön och omvårdnadskvalitén förbättras om sjuksköterskor finns
representerade på beslutsfattande nivåer. Sjuksköterskor lyfter också lönefrågan,
karriärmöjligheter och kompetensutveckling som viktiga aspekter i att höja
professionens status och arbetstillfredsställelse.
Resultatet visar vilka förutsättningar som behövs för en god arbetsmiljö för
sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan använda resultatet för att förbättra sina
arbetsmiljöer och även för att tydliggöra för beslutsfattare vad de behöver ta ansvar
för och vad de kan göra för att bidra till en bättre omvårdnad för patienterna.
Förslag till vidare forskning är att göra interventionsstudier där man försöker förbättra
visade aspekter i arbetsmiljön. Ytterligare forskning önskas om ledare och
beslutsfattares uppfattningar om sjuksköterskors arbetsmiljö relaterat till
omvårdnadskvalitet för att jämföra om de olika perspektiven skiljer sig åt. Patienter
och närståendes bedömningar av omvårdnadskvalitet relaterat till sjuksköterskors
arbetsmiljö skulle också kunna ge större bredd till forskningen.
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Tabell 1: Sökordsöversikt
Sökord

PubMed

Cinahl

PsycInfo

Arbetsmiljö

Work environment*

Work environment*

Work environment*

Kvalité

Quality

Quality

Quality

Omvårdnad

Nurs*, care

Nurs*, care

Nurs*, care

Hälsa

Health

Health

Health

Sjuksköterska/-or

Nurs*

Nurs*

Nurs*

Legitimerad
sjuksköterska/-or

RN*

RN*

RN*

Sjukhus

Hospital*

Hospital*

Hospital*
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Tabell 2: Sökhistorik

Datum

Databas

1/3 - 16

PubMed

8/3-16

Cinahl

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

(((((nurs* OR RN*)) AND quality)
AND care) AND health) AND
work environment*) AND
hospital*
Filters: Abstract; Publication date
from 2011/01/01 to 2016/12/31;
English; Danish; Norwegian;
Swedish.
( nurs* OR RN* ) AND quality
AND care AND health AND work
environment* AND hospital*
Limiters - Abstract Available;
Published Date: 2011010120161231; Peer Reviewed;
Research Article; Geographic
Subset: Australia & New Zealand,
Canada, Continental Europe,
Europe, UK & Ireland, USA;
Language: Danish, English,
Norwegian, Swedish
Search modes - Boolean/Phrase

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

158

64

16

13

105

25

3

3

163

27

5

4

(work environment*) AND (nurs*
OR RN) AND quality AND health
AND care AND hospital
Peer reviewed
Additional limits - Date: From
2011 to 2016; Language: Danish,
English, Norwegian, Swedish

29/3-16

PsycInfo
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., ... &
Tishelman, C. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional
surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. Bmj, 344, e1717.

Land
Databas

Belgien, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien,
Sverige, Schweiz, Kalifornien, Pennsylvania, Florida och New Jersey.
Pubmed

Syfte

Var att se om sjukhus som har en god arbetsmiljö och bemanning kan påverka patienternas vård
och stabiliteten i arbetskraften i europeiska länder.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

488 akutsjukhus i de 12 europeiska länderna och 617 i USA. Studien inkluderade 61168
legitimerade sjuksköterskor och mer än 130000 patienter från de deltagande sjukhusen.

Datainsamling

Ett frågeformulär för patienterna och ett för sjuksköterskorna och samma frågeformulär användes i
alla länder, översatt till gällande språk.

Dataanalys

Beskrivande analys.

Bortfall

Inga bortfall i Sverige fanns bland sjukhusen, I de andra europeiska länderna fanns ett bortfall på
36%. I USA fanns ett bortfall på 26 % av deltagande sjukhus. I Europa fanns ett genomsnitt av
bortfall på 38% av sjuksköterskornas svar och 27% av patient svaren. I USA fanns bortfall på 9 %
av sjuksköterskorna och 100% bortfall av patienternas svar.

Slutsats

Om arbetsmiljön förbättrades på sjukhusen och om antalet patient per sjuksköterskor var längre så
blev omvårdnadskvalitén bättre.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 93%
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Artikel 2
Referens

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Sermeus, W., & RN4CAST
Consortium. (2013). Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12
countries in Europe. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 143-153.

Land
Databas

Belgien, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien,
Sverige och Schweiz.
PubMed

Syfte

Var att få en ögonblicksbild av Europeiska sjuksköterskors uppfattning av deras arbetsmiljö och
omvårdnadskvalitet för att kunna identifiera strategier för att få sjuksköterskor att stanna på
sjukhus och undvika urholkning av omvårdnadskvalitén på grund av kostnadsbesparingar.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

33 659 sjuksköterskor från medicin/kirurgi avdelningar på 488 akutsjukhus fördelat på 12 länder.

Datainsamling

Studiens data samlades in från sjuksköterskeenkäten som var en del av projektet RN4CASTs
(Registered Nurse forcasting in Europe) studie som skickades ut 2009-2010 i 12 Europeiska
länder.

Dataanalys

Beskrivande och analytisk statistik.

Bortfall

Inga bortfall i Sverige fanns bland sjukhusen, I de andra europeiska länderna fanns ett bortfall på
36%. I USA fanns ett bortfall på 26 % av deltagande sjukhus. I Europa fanns ett genomsnitt av
bortfall på 38% av sjuksköterskornas svar. I USA fanns bortfall på 9 % av sjuksköterskorna.

Slutsats

Över hälften av de tillfråga sjuksköterskorna rapporterade om dålig eller bara en rimlig
arbetsmiljö. Vidare rapporterades om att många omvårdnadsåtgärder blev bortprioriterade på
grund av tidsbrist och tung arbetsbörda och indikerade att oönskade händelser inte var ovanliga.
Studien visade också att sjuksköterskor har en oro över resurs- och ledningsfrågor. De flesta
sjuksköterskor gav inte sina sjukhus dåliga betyg på patientsäkerhet men många var tveksamma
till att patientsäkerheten och omvårdnadskvalitén var en prioriterad ledningsfråga.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 85 %
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Artikel 3
Referens

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Clarke, S., Poghosyan, L., Cho, E., You, L., ... & Aungsuroch, Y.
(2011). Importance of work environments on hospital outcomes in nine countries. International
Journal for Quality in Health Care, 23(4), 357-364.

Land
Databas

Tyskland, England, Skottland, USA, Nya Zealand, Japan, China, Thailand, Syd Korea.
PubMed

Syfte

Var att göra en jämförande studie av vad i arbetsmiljön som påverkar sjukhusens resultat.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

98 116 sjuksköterskor på 1406 sjukhus i alla nio länder.

Datainsamling

Data samlades in mellan åren 1999-2009 och jämfördes. Frågeformulären översattes till engelska i
de länder där engelska inte var ett av modersmålen.

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Om sjuksköterskor fick vara med på beslutsfattande nivå, att bemanningen upplevdes som
tillräcklig, att sjuksköterskor-läkare relationen var god, att det fanns ett fungerande teamwork, att
patientsäkerheten och omvårdnadskvalitén upplevdes som hög så förbättrades arbetsmiljön.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 81 %
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Artikel 4
Referens

Smeds Alenius, L. S., Tishelman, C., Runesdotter, S., & Lindqvist, R. (2013). Staffing and
resource adequacy strongly related to RNs’ assessment of patient safety: a national study of RNs
working in acute-care hospitals in Sweden. BMJ quality & safety, bmjqs-2012.

Land
Databas

Sverige
PubMed

Syfte

Var att belysa hur legitimerade sjuksköterskor bedömer patientsäkerheten på deras arbetsplats och
hur dessa bedömningar kan relateras till faktorer i de legitimerade sjuksköterskornas arbetsmiljö.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

9236 Legitimerade sjuksköterskor som jobbar i slutenvård på 79 olika akutsjukhus i Sverige.

Datainsamling

Studien baseras på data från den svenska delen av EU 7th Framework Registered Nurse
Forecasting (RN4CAST) databasen. En enkät baserad på validerade och välkända instrument och
tidigare testade frågor .

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Sjuksköterskors arbetsmiljöfaktorer hade starka samband med bedömningen av patientsäkerheten.
Ju bättre sjuksköterskorna bedömde sin arbetsmiljö ju högre bedömdes patientsäkerheten att vara
på avdelningen. De legitimerade sjuksköterskornas upplevelse av att ha adekvat bemanning på
enheten och tillräckligt med resurser ökade bedömningen av patientsäkerheten med över två och
en halv gång.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 93%
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Artikel 5
Referens

Ausserhofer, D., Zander, B., Busse, R., Schubert, M., De Geest, S., Rafferty, A. M., ... & Sjetne, I.
S. (2014). Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals:
results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ quality & safety, 23(2), 126135.

Land
Databas

Belgien, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien,
Sverige och Schweiz.
Cinahl

Syfte

Var att beskriva förekomst och mönster i omvårdnad som förbises hos europeiska sjukhus och
utforska dess samband med sjuksköterske-relaterade organisationsfaktorer.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

33659 sjuksköterskor på 488 sjukhus i 12 Europeiska länder.

Datainsamling

Studiens data samlades in från sjuksköterskeenkäten som var en del av RN4CAST studien som
gjordes mellan 2009-2011.

Dataanalys

Analytisk statistik. Data för denna studie härleddes från sjuksköterskors svar på RN4CAST
sjuksköterskor frågeformulär.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Omvårdnad som bortprioriteras var allmänt förekommande i alla europeiska länder och var
associerat med sjuksköterske-relaterade organisationsfaktorer. De mest frekventa
omvårdnadshandlingar som förbises är "Trygghet/samtal med patienter (53%), "Utveckla eller
uppdatera omvårdnadsplaner/vårdvägar "(42%) och" Utbilda patienter och familjer "(41%).
Sjukhus med gynnsammare arbetsmiljöer och lägre antal patient per sjuksköterskor resulterar i att
antalet omvårdnadshandlingar som försummas blir färre.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 85%
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Artikel 6
Referens

Ball, J. E., Murrells, T., Rafferty, A. M., Morrow, E., & Griffiths, P. (2013). ‘Care left
undone’during nursing shifts: associations with workload and perceived quality of care. BMJ
quality & safety, bmjqs-2012.

Land
Databas

England
Cinahl

Syfte

Var att undersöka förekomsten av vård som förbises av sjuksköterskor på engelska National
Health Tjänstesjukhus och att bedöma huruvida antalet missade vårdtillfällen är associerad med
sjuksköterske-bemanning och sjuksköterskors betyg av kvaliteten på omvårdnad och
patientsäkerhet miljö.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Randomiserad stratifierad tvärsnittsstudie.

Urval

2917 sjuksköterskor arbetandes på 401 allmänmedicin-/kirurgiska avdelningar.

Datainsamling

Frågeformulär delades ut av lokala studiesamordnare till alla avdelningar. Personalen hade också
möjlighet att fylla i frågeformuläret uppkopplad. Tre påminnelser sändes ut (med ca 2 veckors
intervall). Eftersom frågeformulären inte delades ut till namngivna personer, var påminnelsen inte
riktad till icke-respondenter. Datainsamlingen varade från Januari 2010-September 2010.

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik.

Bortfall

Ett slumpmässigt stratifierat urval med 64 av 341 stycken möjliga sjukhus gjordes. 31 av de 64
som identifierats i det ursprungliga provet accepterat att delta. Inom dessa gjordes
sedan ett stratifierat slumpmässigt urval av upp till fem allmänmedicin och fem allmänna
kirurgiska avdelningar från varje sjukhus.

Slutsats

De flesta sjuksköterskor (86%) rapporterade att en eller flera omvårdnadshandlingar hade
bortprioriterats på grund av tidsbrist. Det som oftast visade sig inte bli gjort var: tröstande eller
prata med patienter (66%), utbilda patienter (52%) och utveckling /uppdatering av
omvårdnadsplaner (47%). Antalet patienter per sjuksköterskor var signifikant i samband med
förekomsten av bortprioriteringar. Sjuksköterskor som arbetar på engelska NHS sjukhus
rapporterar att omsorg behövs men försummas på grund av otillräcklig tid.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 92%
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Artikel 7
Referens

Carthon, J. M. B., Lasater, K. B., Sloane, D. M., & Kutney-Lee, A. (2015). The quality of hospital
work environments and missed nursing care is linked to heart failure readmissions: a crosssectional study of US hospitals. BMJ quality & safety, 24(4), 255-263.

Land
Databas

California, New Jersey, Pennsylvania
Pubmed

Syfte

Var att undersöka relationen mellan försummade omvårdnadsuppgifter och återinskrivning på
sjukhus.

Metod:
Design

Kvalitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

419 akutsjukhus, 20605 sjuksköterskor, >160 930 patienter från deltagande sjukhus.

Datainsamling

Studien gjordes från tre länkade datasystem: En sjuksköterskeundersökning, patienters
utskrivningsinformation från tre stater och administrativ information från sjukhuset under åren
2005 till 2006.

Dataanalys

Analytisk statistik

Bortfall

60% av registrerade sjuksköterskor i California och Pennsylvania, 50% av registrerade
sjuksköterskor i New Jersey. Svarsfrekvensen var 91%.

Slutsats

Studien visade att samtal och tröst, utveckling av omvårdnadsplaner och utbildning för patienter
och anhöriga är de uppgifter som oftast försummas. Förbättringar i sjuksköterskor arbetsvillkor
kan vara en strategi för att minska försummande och förbättra behandlingsresultat.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 81%
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Artikel 8
Referens

Costa, P. L., Passos, A. M., Silva, S., Sacadura-Leite, E., Tavares, S. M., Spanu, F., . . .
Montgomery, A. (2014). Overcoming job demands to deliver high quality care in a hospital setting
across europe: The role of teamwork and positivity. Revista De Psicología Del Trabajo y De Las
Organizaciones, 30(3), 105-112. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rpto.2014.11.001

Land
Databas

Grekland, Portugal, Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Kroatien, Makedonien
Psycinfo

Syfte

Var att analysera hur arbetskraven påverkar omvårdnadskvalitén och att undersöka hur
uppbackning från kollegor och positiva förhållanden kan fungera som ett skydd mot den ev.
påverkan.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

2890 hälsopersonal, 74 % av dessa var kvinnor. 50,5% var sjuksköterskor, 22,1% var läkare, 20%
var ST-läkare och 7,4% hade andra anställningar.

Datainsamling

Deltagare valdes ut genom ORCAB projektet där 9 europeiska länder deltog under september till
december 2011. Projektet innebar: Förbättring av kvalitet och säkerhet på sjukhus, Länken mellan
organisationskultur, utbrändhet och omvårdnadskvalitet. Till deltagarna skickades frågeformulär.

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Arbetskrav har en negativ inverkan på omvårdnadskvalitén som levereras av vårdpersonal.
Uppbackning balanserar effekten av arbetskraven på vårdkvalitet. Även det positiva förhållandet
mellan personalen konstaterades också som en viktig påverkan på de flesta arbetskrav och
omvårdnadskvalitet. Sjukhus chefer bör överväga vikten av samarbete inom hälso- och sjukvården
yrkesverksamma lag och borde hitta sätt att utveckla lagarbete för att främja patienternas säkerhet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 81%

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Djukic, M., Kovner, C. T., Brewer, C. S., Fatehi, F. K., & Cline, D. D. (2013). Work environment
factors other than staffing associated with nurses’ ratings of patient care quality. Health care
management review, 38(2), 105-114.

Land
Databas

USA
Pubmed

Syfte

Var att ta reda på relationen mellan sjuksköterskors uppfattning av vårdkvaliteten och arbetsmiljö
faktorer såsom till exempel patient per sjuksköterskor och bemanning.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Ett nationellt urval av 2007 sjuksköterskor som arbetade på sjukhus i USA 2009.

Datainsamling

Genom ett mailat utskick av ett frågeformulär på 98 frågor i tre vågor. Våg ett 2006, våg två 2007
och våg tre 2009. Data för denna studie valdes ut av de sjuksköterskor som svarade ifrån utskick i
våg tre och de som arbetade på sjukhus.

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

28% av 2007 sjuksköterskor

Slutsats

Sjuksköterskornas upplever att om det finns ett fungerande teamwork, en god relation med
läkarna, en lämplig vårdtyngd, en god fysisk miljö och att få involveras i organisationsfrågor så
förbättras uppfattningen av omvårdkvaliteten.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 80%

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Hinno, S., Partanen, P., & Vehviläinen‐Julkunen, K. (2011). Hospital nurses' work environment,
quality of care provided and career plans. International Nursing Review, 58(2), 255-262.
doi:10.1111/j.1466-7657.2010.00851.x

Land
Databas

Nederländerna
Cinahl

Syfte

Var att undersöka relationen mellan arbetsmiljön för sjuksköterskor på sjukhus och den försedda
omvårdnadskvalitén, och dessutom undersöka holländska sjuksköterskors karriärplaner.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Randomiserat urval av 1000 legitimerade sjuksköterskor från de akademiska och regionala
sjukhusen i Nederländerna.

Datainsamling

Datainsamlingen gjorde med ett frågeformulär (NWI-R) som skickades hem till sjuksköterskorna
mellan november 2005 till januari 2006. Frågeformuläret åtföljdes av ett brev som förklarade
syftet med studien och klargjorde att svaren hanterades konfidiellt.

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

66,6%, av de 1000 randomiserat utvalda sjuksköterskor till studien svarade 334 st, 33,4%

Slutsats

Holländska sjuksköterskors arbetsmiljö karakteriseras av fem faktorer, vidareutveckling,
bemanning, omvårdnadskompetens, stödjande ledarskap och ett fungerande teamwork med
läkarna. När arbetsmiljö faktorerna värderades högt så ökade uppfattningen av en bättre
omvårdnadskvalitet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 91%.

BILAGA C

Artikel 11
Referens

Hinno, S., Partanen, P., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). The professional nursing practice
environment and nurse-reported job outcomes in two European countries: a survey of nurses in
Finland and the Netherlands. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 26(1), 133-143 11p.
doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00920.x

Land
Databas

Finland och Nederländerna
Pubmed

Syfte

Var att undersöka relationen mellan olika egenskaper i arbetsmiljön och sjuksköterskors
sjukhusmiljöer i Finland och Nederländerna och jämföra dessa resultat.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

Urvalet gjordes slumpmässigt ur varje lands nationella sjuksköterskeorganisations medlemskaps
databas. 535 sjuksköterskor blev utvalda i Finland och 334 sjuksköterskor i Nederländerna.

Datainsamling

Enkäten NWI-R med utvalda 55 påståenden som skulle besvaras av sjuksköterskorna genom en
fyra poängs Likertskala, (1=medhåller starkt), (4=medhåller inte alls). Värdet från Likertskalan
omkodades för dataanalys så att det högre nummer indikerade bättre medhåll. Bakgrundsvariabler
användes för att beskriva den studerade populationen inkluderat ålder, kön år som sjuksköterskor,
typ av sjukhus sjuksköterskorn är anställd vid, arbetar hel- eller deltid och antalet patienter
sjuksköterskorn var direkt ansvarig över.

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Oavsett vårdsystem är tillräckliga resurser, teamwork och support från ledarskapet de mest
framträdande egenskaperna för att en bra arbetsmiljö och en bättre omvårdnads kvalité ska
uppnås.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 85%

BILAGA C

Artikel 12
Referens

Kieft, R. A., de Brouwer, B. B., Francke, A. L., & Delnoij, D. M. (2014). How nurses and their
work environment affect patient experiences of the quality of care: a qualitative study. BMC
health services research, 14(1), 249.

Land
Databas

Holland
Pubmed

Syfte

Var att granska hur holländska sjuksköterskors arbete och arbetsmiljö bidrar till positiva
patientupplevelser.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk ansats

Urval

26 sjuksköterskor i 4 fokusgrupper med 6-7 deltagare i varje. 21 kvinnor och 5 män.

Datainsamling

Varje fokusgrupp leddes av två forskare, en som gjorde intervjun och en som observerade.
Forskarna använde en intervjuguide med fördefinierade ämnesområden. Varje fokusgrupp varade i
2 timmar. Varje intervju spelades in och transkriberades för att förbättra överförbarheten.

Dataanalys

Den transkriberade datan kodades och kategoriserades. Den transkriberande datan granskades flera
gånger för att kontrollera förbisedda omständigheter. Den slutliga analysen presenterades för
deltagarna för möjlighet till kommentarer. Analysförfarandet och resultaten diskuterades inom
forskningsteamet för att förbättra kvaliteten på analysen.

Bortfall

Inget bortfall har angetts.

Slutsats

Sjuksköterskorna nämnde väsentliga delar som de tror skulle förbättra patienternas upplevelser av
kvaliteten på omvårdnad: kliniskt kompetenta sjuksköterskor, samarbetsarbetsrelationer, autonom
omvårdnad praxis, adekvat bemanning, kontroll över sjukvårdspraxis, ledningsstöd och
patientcentrerad kultur. De nämns också flera hämmande faktorer, såsom
kostnadseffektivitetpolitik. Sjuksköterskor känner sig pressade att öka produktiviteten och
rapportera en hög administrativ arbetsbelastning. De uppgav att dessa faktorer inte kommer att
förbättra patientens upplevelser av kvaliteten på omvårdnaden.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 92%

BILAGA C

Artikel 13
Referens

Kramer, M., Maguire, P. A. T., & Brewer, B. B. (2011). Clinical nurses in Magnet hospitals
confirm productive, healthy unit work environments. Journal of nursing management, 19(1), 5-17.

Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Var att beskriva till vilken grad sjuksköterskor på Magnetsjukhus bekräftar en hälsosam
arbetsmiljö.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

12 233 erfarna sjuksköterskor från 717 kliniska vårdavdelningar från 34 Magnet certifierade
sjukhus.

Datainsamling

Varje utvalt sjukhus utsåg en ansvarig koordinator för studien som administrerade ut en validerad
enkät EOMI II (Essentials of Magnetism II), med 58 kategorier med fler underkategorier. Enkäten
svarades på under 2009 av erfarna sjuksköterskor. Ett andra steg i studien bestod av en annan
enkät till nyutexaminerade sjuksköterskor och insamling av information från sjukhusen om VFU
placeringar och 3 års bemanningshistorik.

Dataanalys

Analytisk statistik

Bortfall

Inget bortfall redovisat

Slutsats

På vårdavdelningar på magnetsjukhus bekräftade sjuksköterskor goda arbetsmiljöer.
Sjuksköterskors bedömning av omvårdnadskvalitet stod i direkt korrelation till bedömningen av
kvalitén på deras arbetsmiljö. 54% av vårdavdelningarna rapporterade Väldigt Hälsosam
Arbetsmiljö (VHA), 28 % rapporterade Hälsosam Arbetsmiljö (HA) medans 18 % rapporterade
Arbetsmiljö Som Behöver Förbättras (ASBF). Det var ingen signifikant skillnad mellan olika
vårdavdelningstyper, regional skillnad eller storlek på sjukhuset. Sjuksköterskor på VHA
avdelningar rapporterade om signifikant högre omvårdnadskvalitet än sjuksköterskor på HA och
ASBF avdelningar.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 82 %

BILAGA C

Artikel 14
Referens

Laschinger, H. K. S., & Fida, R. (2015). Linking Nurses’ Perceptions of Patient Care Quality to
Job Satisfaction: The Role of Authentic Leadership and Empowering Professional Practice
Environments. Journal of Nursing Administration, 45(5), 276-283.

Land
Databas

Canada
Pubmed

Syfte

Var att länka sjuksköterskor uppfattning om patientvård av god kvalitet till arbetstillfredsställelse.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

723 Kanadensiska sjuksköterskor. Deltagarna skulle vara sjuksköterskor som arbetade direkt med
omvårdnad av patienter.

Datainsamling

Sjuksköterskor var slumpmässigt valda från den provinsiella professionella registerdatabasen.
Deltagare fick ett postpaket innehållande brev med information, enkätstudie och en $ 2 kaffe
kupong. Ett påminnelsebrev skickades efter 4 veckor följt av ett 2: a undersökningspaket 4 veckor
senare.

Dataanalys

Beskrivande statistik.

Bortfall

Inget bortfall angivet.

Slutsats

Autentiskt ledarskap spelar en stor roll för att skapa en positiv miljö med egenmaktstrukturer som
ger god arbetstillfredsställelse och hög omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskors uppfattningarna var
att otillräcklig bemanning hindrade dem från att tillhandahålla högkvalitativ vård. Nöjda och
engagerade sjuksköterskor är nödvändig för att garantera vård av hög kvalitet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 81%

BILAGA C

Artikel 15
Referens

McHugh, M. D., & Ma, C. (2014). Wage, work environment, and staffing: effects on nurse
outcomes. Policy, Politics, & Nursing Practice, 1527154414546868.

Land
Databas

USA
Pubmed

Syfte

Att klargöra hur lön, arbetsmiljö och bemanning är relaterat till utbrändhet, arbetsmissnöje och
avsikt att lämna sitt arbete.

Metod:
Design

Kvantitativ tvärsnittsstudie.
Stickprovsundersökning i två steg.

Urval

Sjuksköterskor i 4 stater, California, Florida, New Jersey och Pennsylvania. 26005 sjuksköterskor
från 534 sjukhus.

Datainsamling

Enkät som skickades hem till sjuksköterskor i 4 stater. Undersökningen samlat information om
enskilda sjuksköterskor demografiska egenskaper, arbetsstatus, inställning, roll, utbrändhet och
arbetstillfredsställelse. Man samlade även in data om lön, bemanning, arbetsmiljö och sjukhusens
kännetecken.

Dataanalys

Analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall har angetts.

Slutsats

Lön var associerad med jobb-missnöje och avsikt att lämna sitt arbete men hade litet inflytande på
utbrändhet. Förhållandet mellan arbetsmiljö och genomsnittliga patienten per sjuksköterska har en
betydande effekt på sjuksköterska resultat. Lönen är viktig för bra sjuksköterske-resultat, men det
minskar inte signifikant påverkan på arbetsmiljön och bemanningen. Även bra löner är viktiga, att
förbättra arbetsmiljön och bibehålla en rimlig bemanning kan vara mer avgörande för att attrahera
och behålla nöjda sjuksköterskor som arbetskraft på sjukhuset.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 92%

BILAGA C

Artikel 16
Referens

Roch, G., Dubois, C. A., & Clarke, S. P. (2014). Organizational Climate and Hospital Nurses'
Caring Practices: A Mixed‐Methods Study. Research in nursing & health, 37(3), 229-240.

Land
Databas

Canada
Cinahl

Syfte

Var att förklara hur organisationsklimatet, definierat som uppfattningen av arbetsmiljön, drabbar
sjuksköterskors vårdpraxis.

Metod:
Design

Mixad- metoddesign med två faser.
Tvärsnittsundersökning och en enfallsstudie.

Urval

Fas 1: 292 sjuksköterskor, 90% kvinnor, 10% män. Fas 2: Intervjuerna genomfördes med sex
kategorier av arbetare direkt involverade i vård eller ansvariga för professionell omvårdnad. 15
individuella intervjuer gjordes.

Datainsamling

Studien gjordes i två faser. Fas 1: 648 sjuksköterskor mottog en 10-sidig frågeenkät som tog ca
30 min att fylla i. Efter 3 veckor skickades en påminnelse till deltagarna som hade två veckor på
sig att svara teamledaren. Enkäten bestod av sociodemografiska frågor, fråga relaterat till hur
många medvetslösa patienter som vårdats och ett kommentarsfält för kompletterade uppgifter för
den andra fasen av studien.
Fas 2: Involverade tre informationskällor; Intervjuer med informanter, kommentarfältet i enkäten
i fas 1 och vald intern och externa dokument som rekommenderas av informatörer och källor som
är relevanta för studien. Intervjuerna varade mellan 45-120 min med likartade frågor om det
organisatoriska klimatet och påverkan på sjuksköterskorns praxis.

Dataanalys

Fas 1: Beskrivande statistik. Den beskrivande statistiken beräknades för att urskilja kännetecken
och spridning av de förklarande utfallsvariablerna.
Fas 2: Analytisk statistik. Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades och kontrollerades av
huvudanalytikern. Gemensamma teman och underteman identifierades. En riktad innehållsanalys
genomfördes på enkätens kommentarfält och kodades utifrån samma koder som intervjudatan.
Datan från dokumentära källor användes för att komplettera och förstärka identifierade teman.

Bortfall

Av 648 tillfrågade sjuksköterskor, svarade 292 st på enkäten. Detta är en svarsfrekvens på 45%.

Slutsats

Resultatet från första fasen var att det fanns (a) en betydande effekt av varje organisationsklimat
dimension; och (b) en starkare effekt av roll än det övergripande klimatet. Data från fas två
visade tre kategorier i det organisatoriska klimatet som påverkar vårdpraxis. Arbetsbelastning,
grupparbetet och ledarskap. Ett optimalt organisations klimat innebär inte bara att
arbetsbelastningar är lättare utan också att lagarbetet är optimalt och att professionella
sjuksköterskor har anammat en tydlig roll. Ledarbeslut som skapar sådana klimat, främjar
sjuksköterskor prestationer väsentligt i vårdpraxis och hjälper till att garantera säkra
patientcentrerade tjänster.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 83%

BILAGA C

Artikel 17
Referens

Van Bogaert, P., Timmermans, O., Weeks, S. M., van Heusden, D., Wouters, K., & Franck, E.
(2014). Nursing unit teams matter: Impact of unit-level nurse practice environment, nurse work
characteristics, and burnout on nurse reported job outcomes, and quality of care, and patient
adverse events—A cross-sectional survey. International journal of nursing studies, 51(8), 11231134.

Land
Databas

Belgien
PubMed

Syfte

Var att undersöka vilken påverkan sjuksköterskors arbetsmiljö och utmattning har på
omvårdnadsresultat, omvårdnadskvaliteten och avvikelser på vårdavdelningar.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

1108 legitimerade sjuksköterskor som jobbade på 96 olika vårdavdelningar.

Datainsamling

En enkät distribuerades till en kontaktperson på varje institution som fördelade vidare enkäterna
till sjuksköterskorna. Enkäten besvarades mellan juni 2011 till juni 2012.

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik.

Bortfall

Inget bortfall redovisas

Slutsats

Sjuksköterskors upplevelse av en god arbetsmiljö påverkades av upplevd variation av
arbetsuppgifter, arbetsbörda, möjlighet till självbestämmande och personligt socialt kapital. Dessa
faktorer stod i relation till upplevelsen av omvårdnadskvaliteten. De olika vårdavdelningarnas
arbetsmiljö och sjuksköterskornas upplevelse av utmattning stod i relation till ökande mängd
avvikelser som klagomål från patienter och närstående, fall, vårdrelaterade infektioner och
läkemedelsfel. Avdelningsledarskap, känslomässig utmattning och avpersonifiering framstod som
viktiga orsaker till de olika variablerna.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 82%

BILAGA C

Artikel 18
Referens

Van Bogaert, P., van Heusden, D., Timmermans, O., & Franck, E. (2014). Nurse work
engagement impacts job outcome and nurse-assessed quality of care: model testing with nurse
practice environment and nurse work characteristics as predictors. Frontiers in psychology, 5,
1261.

Land
Databas

Belgien
PsycInfo

Syfte

Var att utforska vilka mekanismer inom sjuksköterskors arbetsmiljö, som relationen mellan
sjuksköterskor och läkare, sjuksköterskeledning på avdelningsnivå, sjukhusledning och
organisatoriskt stöd som är kopplade till sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet och
jobbtillfredställelse.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

1201 akut-sjuksköterskor från åtta sjukhus i Belgien.

Datainsamling

En enkät distribuerades till en kontaktperson på varje institution som fördelade vidare till
sjuksköterskorna. Enkäten besvarades mellan juni 2011 till juni 2012.

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik

Bortfall

Inget bortfall redovisas

Slutsats

Fördelaktig sjuksköterskeledning på avdelningsnivå hade starka positiva effekter på både
omvårdnadskvalitet och trivsel med sitt jobb.. Sjuksköterskorna som bedömde sin
avdelningsledning som god tyckte att de hade mer utrymme för självbestämmande och delaktighet
såväl som stärkt socialt kapital, som innebar förtroende bland sjuksköterskor, gynnsamt
arbetsklimat och delade värderingar på avdelningen. Sjukhusledning hade ett samband med
arbetsbörda som i sin tur hade en negativ effekt på omvårdnadskvalitet och arbetstillfredsställelse.
Relationen mellan sjuksköterskor och läkare hade en positiv effekt på sjuksköterskors kraft som är
en av tre dimensioner av arbetsengagemang som mättes i studien. Kraft hade i sin tur samband
med arbetstillfredsställelse som hade ett positivt samband med sjuksköterskebedömd
omvårdnadskvalitet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 82%

BILAGA C

Artikel 19
Referens

Van Bogaert, P., Wouters, K., Willems, R., Mondelaers, M., & Clarke, S. (2013). Work
engagement supports nurse workforce stability and quality of care: nursing team‐level analysis in
psychiatric hospitals. Journal of psychiatric and mental health nursing, 20(8), 679-686.

Land
Databas

Belgien
PsycInfo

Syfte

Var att undersöka vilka aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö och arbetsengagemang som
påverkar sjuksköterskebedömd omvårdnadskvalitet och resultat på psykiatriska vårdavdelningar.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

32 arbetslag från två stora offentliga psykiatriska sjukhus. 357 enkäter besvarades av över 80 %
sjuksköterskor och resten av icke legitimerad vårdpersonal från samma avdelningar.

Datainsamling

En enkät distribuerades till vårdenheter på två psykiatriska sjukhus och besvarades mellan
december 2010 till april 2011.

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik

Bortfall

Två avdelningar hade för låg svarsfrekvens och exkluderades från studien.

Slutsats

Det starkaste sambandet hittades mellan sjuksköterskeledning på vårdavdelningen kopplat till
förutsagd omvårdnadskvalitet. Det interdisciplinära arbetslaget bedömde att omvårdnadskvalitén
berodde på flera faktorer: hängivenhet, relationen mellan sjuksköterskor och läkare och
sjuksköterskeledning på vårdavdelningen. Samband hittades mellan sjuksköterskebedömd
omvårdnadskvalitén, vilja att stanna i yrket och arbetstillfredsställelse med engagemang i arbetet.
I sin tur hittades samband mellan gynnsamma arbetsmiljöer och hur engagerade vårdpersonalen
blev i sitt arbete.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 87%

BILAGA C

Artikel 20
Referens

Van Bogaert, P., Kowalski, C., Weeks, S. M., & Clarke, S. P. (2013). The relationship between
nurse practice environment, nurse work characteristics, burnout and job outcome and quality of
nursing care: a cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies, 50(12), 16671677.

Land
Databas

Belgien
PsycInfo

Syfte

Var att utforska vad i sjuksköterskor praktiska arbetsmiljö som är relaterat till jobbresultat och
sjuksköterskornas utvärderade vårdkvalitet.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

1201 akut-sjuksköterskor från åtta sjukhus i Belgien

Datainsamling

Frågeformulär

Dataanalys

Beskrivande analytisk statistik

Bortfall

12 sjuksköterskor som inte hade svarat på enkäten

Slutsats

Upplevelsen av att stödet från ledare och organisationen hade avtagit de senaste åren.
Sjuksköterskorna bedömde att en god omvårdnads kvalité berodde på om det fanns en bra relation
med läkarna, ett gott ledarskap på enheten, att de fick vara med i beslutsfattande frågor och
upplevelsen av hur sjuksköterskorna egna sociala kapital var.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 96%
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