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Sammanfattning 

Bakgrund: Bristande patientsäkerhet är ett globalt folkhälsoproblem. Sjuksköterskan med sin 
kompetens sätter den professionella standarden samt leder arbetet mot gemensamma mål, vilket 

är bästa möjliga vård för patienten. Arbetsmiljön påverkar sjuksköterskans möjlighet att utföra 
sitt arbete på ett patientsäkert sätt samt att förebygga vårdrelaterade skador. 
Syfte: Syftet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

patientsäkerheten. 
Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design. Sökningarna 

gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och PsycInfo. Nio vetenskapliga artiklar 
användes i studien. 
Resultat: Studien visar att flera faktorer i arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten. Resultatet 

består av tre huvudkategorier: Ledning och organisation, sjuksköterskans personlighetsdrag och 
erfarenhet. Resultatet visar bland annat att en god arbetsmiljö med en engagerad ledning och bra 

teamarbete påverkar patientsäkerheten positivt. Hög arbetsbelastning, underbemanning och 
bristande kompetens påverkar patientsäkerheten negativt. 
Konklusion: Litteraturöversikten visar att olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten. Sjuksköterskans arbetsmiljö är komplex och de olika faktorerna som påverkar 
patientsäkerheten har en relation till varandra. Därför bör patientsäkerheten åskådliggöras ur ett 

helhetsperspektiv för att den ska ha möjlighet till förbättring.  
Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetsmiljöfaktorer, patientsäkerhet, sjuksköterska. 
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1. Inledning 
I dagsläget är bristande patientsäkerhet ett globalt folkhälsoproblem och under senare år har allt 
fler länder kommit till insikt med att arbetet för att öka patientsäkerheten behöver förbättras 

(WHO, 2014). Sjuksköterskan har ett stort ansvar för patientsäkerheten och en främjande 
arbetsmiljö kan ligga till grund för en säker och hög vårdkvalitet. God arbetsmiljö handlar inte 

enbart om att uppfylla lagens krav och föreskrifter, det kan också handla om att uppnå hög 
kvalitet och effektivitet på vården (Prevent, 2013). Hälso- och sjukvårdslag § 2e (HSL, SFS 
1982:763) ställer krav på att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas personal med 

tillräcklig kompetens, men även att de lokaler och den utrustning som används ska uppfylla 
kraven för en god vård.  

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsmiljö 

Nationalencyklopedin definierar arbetsmiljö som de förhållanden som råder på en arbetsplats 
(Nationalencyklopedin, 2017). Arbetsmiljön är allt som kan påverka människan på sin 

arbetsplats. Tidigare har arbetsgivare fokuserat på den fysiska utformningen samt omgivningen i 
relation till arbetsmiljön, men på senare år har ett nytt synsätt implementerats där 
arbetsmiljöarbete betraktas som en pågående utvecklingsprocess. Processen involverar ett brett 

spektrum av fysiska, psykiska och sociala faktorer. De fysiska faktorerna kan styras av 
komponenter såsom ventilation och ljud, medan de psykiska faktorerna syftar till att beskriva 

förhållandet mellan arbetsinnehåll, arbetsmängd och möjlighet till återhämtning. Sociala faktorer 
kan vara stämningen i arbetsgruppen; om stämningen på något sätt är påverkad negativt kan 
arbetet bli drabbat. God arbetsmiljö handlar således inte enbart om att uppfylla lagens krav och 

föreskrifter gällande fysiska faktorer utan även om att uppnå hög kvalitet och effektivitet 
(Prevent, 2013).  

I Sverige regleras arbetsmiljön av arbetsmiljölagen. Lagens intention är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet, samt upprätthålla en god arbetsmiljö (AML, SFS 1977:1160). 
Arbetsmiljölagen beskriver regler om skyldigheter för bland annat arbetsgivare och de 
skyddsansvariga som finns utsedda på arbetsplatsen. De skyddsansvariga tillsammans med 

arbetsgivaren ska som tidigare nämnt se till att ohälsa och olycksfall förebyggs i det dagliga 
arbetet. Det finns regler beskrivet om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till 

exempel regler om skyddsombudens verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2015).   

2.2 Arbetsmiljö inom sjukvården 
När någon aspekt inom vården har bedömts vara oacceptabel kan ett kvalitetsteam skapas. 
Kvalitetsteamet bildas på grund av att en viss kvalitetsbrist upptäcks inom vården, oftast utlöst av 

en negativ händelse. Det kan bero på att en patient blivit felmedicinerad, vilket resulterar i att 
personal utnämns till att arbeta med en speciell vårdrutin. Att vara en del av teamet innebär att 

alla har rätt att bidra eftersom upptäckta brister i vården lättast kan begripas och förebyggas 
gemensamt (Homa & Rystedt, 2012). Varje verksamhet har specifika arbetsmiljörisker men 
utmärkande för vården är att den kan påverkas av att så många yrkeskategorier arbetar 

tillsammans. Arbetsgivare som följer upp säkerhetsklimatet och visar ett genuint intresse för 
säkerheten kan förvänta sig att deras medarbetare visar ett engagemang och är noggrannare med 

att följa säkerhetsprotokoll samt att erkänna och rapportera när misstag sker (Leroy, Anseel, 
Halbesleben, Savage, Dierynck, Simons… Sels, 2012).  
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Vårdarbetet är kunskapsintensivt med ständig utveckling och anpassning till nya erfarenheter och 

upptäckter, vilket påverkar arbetsbelastningen. Kontakt med nya människor är återkommande i 
arbetet som vårdpersonal, det kan innebära välbehag men även påfrestning (Arbetsmiljöverket, 

2015). Hälso- och sjukvårdslag § 2e (HSL, SFS 1982:763) ställer krav på att där det bedrivs 
hälso- och sjukvård ska det finnas personal med tillräcklig kompetens samt att de lokaler och den 
utrustning som används ska uppfylla kraven för en god vård. I stora drag ställer arbetsmiljölagen 

krav på lokaler och utrustning medan hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på personal.  
 

2.3 Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet innebär att varje patient som har kontakt med hälso- och sjukvården ska känna sig 
trygg och säker. Det innebär också att vårdgivaren ska skydda vårdtagaren mot vårdskada. 

Säkerhet beskrivs som en av flera kvalitetsparametrar inom vården, vilket betyder att en vård som 
är osäker och där patienterna kan komma till skada innebär bristande kvalitet. Hög 

patientsäkerhet är ett grundläggande krav och varje verksamhet som bedriver någon form av vård 
ska genomsyras av ett aktivt säkerhetstänkande (Öhrn, 2009). Estling (2013) beskriver att 
patientsäkerhetskultur kan mätas för att bland annat kartlägga styrkor och svagheter, mätningen 

utförs i syfte att klarlägga de svagheter som utgör risk för patientsäkerheten. Kartläggningen kan 
ge en ökad insikt hos både ledare och medarbetare om de faktorer som i framtiden kan påverka 

patientsäkerheten. 
I dagsläget beskrivs bristande patientsäkerhet som ett globalt folkhälsoproblem och under senare 
år har allt fler länder kommit till insikt med att förbättra patientsäkerheten (WHO, 2014).  

Förbättring av patientsäkerheten har länge varit en hög prioritering, men även en global utmaning 
(Currie & Watterson, 2005). 

 
Patientsäkerhetslagen är en av de lagar som styr det patientsäkra arbetet i Sverige, lagen syftar till 
att skapa hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (PSL kap 3 & 6, SFS 2010:659). 

Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett patientsäkert arbete genom bland annat eget ansvar 
över sitt eget arbetsutförande. Som vårdgivare finns en skyldighet att anmäla händelser som har 

orsakat eller kan ha orsakat patienten skada genom att skriva en Lex Maria anmälan. Händelsen 
ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Socialstyrelsen, 2016). IVO ansvarar 
för all tillsyn inom hälso- och sjukvården (IVO, 2016).  

Konsekvenser av bristande patientsäkerhet kan vara vårdrelaterade infektioner (VRI). Varje år 
drabbas patienter av vårdrelaterade infektioner av flera olika anledningar, det resulterar 

uppskattningsvis i cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor 
(Sveriges kommun och landsting, 2015). Andelen vårdtillfällen som medfört vårdskador har 
minskat under åren 2013–2015 med ungefär 20 000 färre vårdskador, omräknat till nationell nivå. 

Antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är betydligt lägre än vad 
Socialstyrelsen fann vid närmare granskning av cirka 2000 journaler under åren 2003–2004 

(Estling, 2013).  

Det finns olika förhållningssätt för att förebygga vårdskador. Öhrn (2009) beskriver att det finns 
råd att följa för att öka patientsäkerheten genom att exempelvis fråga ansvarig läkare om en 

ordination verkar orimlig eller på något sätt ofullständig. Med det menat att sjuksköterskan i 
professionen inte enbart ska följa ordinationer utan någon vidare eftertanke. Ett kontinuerligt 

personligt reflekterande är av vikt. Andra åtgärder kan vara att sjuksköterskan är medveten om 
sina kompetensområden och inte handlar utanför dem, såsom att ändra på en skriftlig ordination 
på grund av att den verkar bristfällig. Vid osäkerhet är det ur ett patientsäkert perspektiv effektivt 
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att fråga en kollega som är mer erfaren (ibid).  

 
Erfarenhetsbaserad kunskap är av privat karaktär och inte dokumenterad i läroböcker, 

forskningsresultat eller i teorier. Kear och Ulrich (2015) beskriver hur specifika modulbaserade 
program, gruppträningssessioner och förbättrade kommunikationsprocesser ökade 
patientsäkerheten. 

2.4 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskeyrket berör flera olika kompetensområden. Olika förhållningssätt och god 
värderingsförmåga krävs i det dagliga arbetet för att kunna bedriva god och patientsäker 

omvårdnad. Som legitimerad sjuksköterska behövs kontinuerlig reflektion över hur arbetet utförs 
och vad som sker i mötet med en patient och anhöriga, det är tankar som krävs för personlig 

utveckling och förbättring av omvårdnadskompetens (Finnström, 2014).  

Sjuksköterskan har utöver sina ordinarie arbetsuppgifter ett övergripande ansvar för samverkan i 
det tvärprofessionella teamet, ett team som består av sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, 
fysioterapeut och ibland personal med annan vårdutbildning eller ingen vårdutbildning. De olika 

yrkesgrupperna fokuserar alla på olika ansvarsområden för att försäkra att kvaliteten på vården 
som ges håller hög standard. Sjuksköterskan ansvarar över den professionella standarden och 

leder gruppen mot gemensamma mål, vilket är bästa möjliga vård för patienten (Hauge, 2008).  

För att tillgodose säker vård av hög kvalitet krävs kompetenser som är gemensamma för alla 
vårdprofessioner, så kallade kärnkompetenser. Det finns sex kärnkompetenser som fungerar som 
grundstenar i sjuksköterskeutbildningen samt i professionen, de olika kunskapsområdena utgörs 

av patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Furåker & Nilsson, 2010). International Council 

of Nurses (ICN) är en internationell organisation för vårdpersonal som representerar mer än 16 
miljoner sjuksköterskor världen över (ICN, 2015). Det är en etisk kod som beskriver hur 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden innebär att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vården bedrivs med respekt för mänskliga 
rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till egna val och att bli bemött med respekt och värdighet. 

Omvårdnad ska ges oberoende av ålder, kön, hudfärg, sjukdom, funktionsnedsättning, tro, 
kulturell eller etnisk bakgrund, nationalitet, politiska åsikter eller social status. Sjuksköterskan 
har ett personligt ansvar gällande sitt sätt att utöva yrket och genom kontinuerligt lärande 

upprätthålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). The quality and safety 
education for nurses institute (QSEN) är den institution som arbetar internationellt med att 

förbättra och utveckla kunskapen om de sex kärnkompetenserna (QSEN, 2014). 

Kompetens är av betydelse för att vården ska framföras på ett evidens- och kunskapsbaserat sätt. 
Sjuksköterskan arbetar i en komplex verklighet som påverkas av bland annat personalens 
individuella kunskaper och skickligheter. Idag finns det cirka 100 000 verksamma sjuksköterskor 

i Sverige varav flera kommer att arbeta i minst tio till trettio år till. Internationell forskning visar 
ett direkt samband mellan sjuksköterskornas kompetens och patienters möjlighet till överlevnad 

och välbefinnande (Willman, 2013).  

2.5 PARIHS-modellen 

Inom hälso- och sjukvård krävs upprätthållande av god kvalitet då vårdverksamheten baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. De kunskapssammanställningar och förhållningssätt som 
finns implementerade måste användas systematiskt för bästa resultat (Willman, Bahtsevani, 
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Nilsson & Sandström, 2016). Promoting Action on Research Implementation in Health Services 

(PARIHS) är ett ramverk som kan användas när evidens skall införas i vården. PARIHS består av 
tre komponenter; evidens, sammanhang och underlättande.  Det kan användas som ett praktiskt 

verktyg och vägleda sjuksköterskan att på analytisk väg planera, införa och följa upp 
förändringsarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). De centrala delarna i PARIHS-modellen 
behöver uppmärksammas före, under och efter implementeringen. De tre huvudbeståndsdelarna 

är: evidens av forskningsresultat och klinisk erfarenhet. Kontext/sammanhang, exempel på det 
kan vara miljö och ledarskap. Den tredje beståndsdelen är facilitering/underlättning, det kan vara 

en person med specifika kunskaper och/eller en chef. Att underlätta kan innebära att ta fram 
kunskapsunderlag, skriva en plan för projektet, att bistå med konkreta göromål eller agera 
handledare för arbetsgruppen för att driva förändringsarbetet. Framgångsrik implementering är en 

funktion av de tre centrala delar som samverkar och avgör graden av framgång med att införa den 
nya kunskapen (ibid).  

För att lyckas med införande av ny kunskap är det viktigt att evidensen är av hög kvalitet och 

överensstämmer med vårdtagarens behov och personalens erfarenheter. Det är också viktigt att 
organisationen är öppen för förändring, tar hänsyn till individer och ger dem ansvar och 

befogenheter samt att det finns system för att följa upp och utvärdera vårdens kvalitet (Nilsson 
Kajermo & Wallin, 2009).  

2.6 Problemformulering 
Enligt kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett övergripande ansvar rörande 

patientsäkerheten. Vården ska bedrivas på ett sätt som inte äventyrar patientens hälsa eller 
utsätter patienten för skada eller ohälsa. Kvaliteten på omvårdnaden påverkas av sjuksköterskans 

arbetsmiljö och därför vill vi undersöka faktorer i arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten. 
En konsekvens av bristande patientsäkerhet kan vara vårdrelaterade infektioner (VRI). Genom att 
uppmärksamma brister i arbetsmiljön kan patientsäkerheten och vårdmiljön för patienter 

förbättras.  

 

3. Syfte 

Syftet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer i arbetsmiljön som påverkar 
patientsäkerheten. 

 

4. Metod 

4.1 Design 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv 
design. Enligt Kristensson (2014) innebär en systematisk sökmetod att arbetet följer en specifik 

arbetsgång som ger hög kvalitet och tillförlitlighet. En litteraturstudie av vetenskaplig litteratur 
samt vetenskapliga artiklar har sökts fram genom systematiska sökningar i lämpliga databaser 
som svarar till studiens syfte.  

4.2 Sökstrategier 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och PsycInfo. 

Databaserna innefattar artiklar inom omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). Genom att 
identifiera de meningsbärande orden i syftet valdes sökord fram. De meningsbärande orden var: 
sjuksköterska, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Sökorden direktöversattes till engelska, vilket 

resulterade i att arbetsmiljö översattes till “work environment”, patientsäkerhet till “patient 



 

5 

 

safety” och sjuksköterska till “nurse”.  En fritextsökning utfördes i databasen Cinahl där ordet 

nurs* trunkerades för att inte gå miste om sökordets olika böjningsformer. De valda sökorden 
kontrollerades mot Cinahls ämnesord: ”Cinahl headings”. Work environment blev (MH “Work 

Environment”) och patient safety blev (MH “Patient safety”). I sökmatrisen (bilaga 2) finns en 
sammanfattning av sökningarna.  

I PsycInfo utfördes en fritextsökning av ordet nurs* som trunkerades, då en breddad sökning var 

önskvärt. De andra sökorden work environment och patient safety kontrollerades mot databasens 
ämnesord, Thesaurus. Work environment motsvarade DE “Working contitions” och patient safety 

motsvarade DE “Patient safety”. För att kombinera sökorden användes den Booleska söktermen 
AND för att finna artiklar där flera av sökorden ingick (Kristensson, 2014). I båda databaserna 
användes samma begränsningar (Limiters). Begränsningarna var, ”Peer review” för att enbart få 

artiklar som var vetenskapligt granskade. Samt artiklar publicerande mellan åren 20070101–
20170101, för att inte få artiklar som var äldre än tio år och artiklar skrivna på engelska. 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier var artiklar där arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkade 
patientsäkerheten beskrevs. Exklusionskriterier var litteraturstudier, andra yrkesgrupper än 

legitimerade sjuksköterskor samt artiklar som inte överensstämde med studiens syfte. Urvalet 
skedde i olika steg enligt Kristensson (2014). 

I databasen Cinahl gav sökningen 334 artiklar. Efter att författarna läst alla titlarna uteslöts de 
artiklar som inte överensstämde med beskrivet syfte.  Kvar blev 140 artiklar efter första urvalet. 
Därefter lästes abstrakten i de 140 artiklarna under det andra urvalet, vilket resulterade i 28 

artiklar som senare lästes i sin helhet. Sex studier som bedömdes som relevanta och besvarade 
studiens syfte valdes efter det tredje urvalet, de granskades kritiskt och sammanställdes enligt 

Kristensson (2014). Se bilaga 2 för sökmatris.  

I databasen PsycInfo resulterade sökningen i 26 artiklar, efter titelläsning återstod nio artiklar 
efter första urvalet. Av de nio artiklar lästes abstrakten under andra urvalet, det resulterade i fyra 

artiklar. Under det tredje urvalet inkluderades fyra artiklar till studien. Se bilaga 2 för sökmatris i 
PsycInfo.  

4.4 Urvalsvärdering 

De tio artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades och värderades utifrån Kristenssons 
(2014) frågeställningar. De artiklar som användes i studien var av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats som metod. Kristenssons (2014) frågeställningar utgår från syfte, metod, resultat och 
diskussion. Artiklarnas styrkor och svagheter finns presenterade i artikelmatrisen (bilaga 2). De 

artiklar som uppfyllde minst hälften av frågeställningarna inkluderades och ansågs ha god 
kvalitet. Sammantaget valdes nio artiklar ut till studien. En artikel exkluderades på grund av 
oklart beskrivet syfte samt oklart beskrivet studieresultat.  

4.5 Analys 

Integrerad analys genomfördes enligt Kristensson (2014) vid sammanställning av resultatet. 

Artiklarna som valdes ut till studien lästes enskilt i fulltext av författarna, sedan skedde 
granskningsförfarandet enligt de frågeställningar som finns beskrivna i Kristensson (2014). 
Innehållet analyserades enskilt av författarna för att sedan diskuteras. Resultatet presenterat i 
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artiklarna lästes sedan tillsammans. Likheter och skillnader identifierades och bildade 

meningsbärande enheter som svarade på syftet, det resulterade i kategorier med tillhörande 
subkategorier.  

4.6 Forskningsetiskt övervägande 

De nio artiklarna inkluderade i litteraturstudien hade alla forskningsetiskt tillstånd eller var etiskt 
granskade av en etisk kommitté. Kristensson (2014) beskriver att inom medicinsk forskning krävs 

ett formellt etiskt tillstånd för att genomförandet av en studie ska möjliggöras. I Sverige regleras 
det etiska tillståndet av etikprövningslagen (Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor SFS 2003:460).  Etikprövningslagen innebär att en studie eller uppsatsskrivande inte 

ska inkludera människor om de på något sätt riskerar att komma till skada (Kristensson, 2014).   

5. Resultat  

Resultatet presenterar faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten i tre 
kategorier och tre subkategorier. I tabellen ges även översikt i vilken artikel de funna 
kategorierna med tillhörande subkategorier återfinns. Artikelnummer visas i den ordning 

studierna presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 2).    

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier samt vilken artikel de återfanns i. 

Kategorier Subkategorier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ledning och organisation   x x 
  

x 
    

  arbetsbelastning x 
 

x x 
 

x 
 

x x 

  underbemanning x 
 

x x 
 

x x x x 

  teamarbete 
 

x 
  

x 
    

Sjuksköterskans 
personlighetsdrag   

     
x 

 
x 

 
Erfarenhet   

 
x 

     
x 

 
*Numrering enligt artikelmatris  

5.1 Ledning och organisation 

Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2012) studie som genomfördes på tolv 

sjukhus i Europa visade att 26,7% av sjuksköterskorna beskrev att patientsäkerheten inte var 
någon prioritering hos ledningen samt att de inte vågade ifrågasätta beslut från läkare och 

ledning. Ett sätt att influera organisationens patientsäkerhetsarbete var således att förändra 
förhållandena som utvecklade känslan av maktlöshet på arbetsplatsen och hos personalen. 

En organisation med etablerade strukturer för kraft och tillgång till information och stöd kan 
tillföra positiv effekt. Chefens uttryckta förväntningar tillsammans med inlärning på 

organisationsnivå, teamarbete, kommunikation/öppenhet och kontinuerligt förbättringsarbete 
ledde till ständiga förbättringar (Armellino, Quinn Griffin & Fitzpatrick, 2010). Om chefer och 

ledning var medvetna om hur personal kan reagera på olika påfrestningar i det dagliga arbetet 
kunde det hjälpa dem att ge sin personal lämpligt stöd, vilket visade sig ha en positiv inverkan på 
patientsäkerheten och dess utfall (Ohara, Gardner, Louch, & Oconnor, 2016). 
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Hwang och Hwang (2011) beskrev hur sjuksköterskorna i deras studie upplevde att om 

arbetsgruppen, organisationen och säkerhetsklimatet på avdelningarna var gynnsamt var de 
mindre benägna att göra misstag under arbetsdagen. De beskrev att väsentliga faktorer som kunde 

påverka medicinska fel var uppfattningen om arbetsgruppen, organisationen, säkerhetsklimatet 
samt år av erfarenhet. Känslan av empowerment kan bland annat öka möjligheten till 
beslutstagande vilket påverkade vårdprocessen. På detta sätt förhöjdes kvaliteten på 

patientsäkerheten och förbättrade det potentiella patientutfallet. Studien som undersökte 
empowerment beskrev vikten av organiserade faktorer på arbetsplatsen samt hur det hjälpte 

sjuksköterskan och organisationen som hen arbetade för (Armellino et al. 2010). 

5.1.1 Arbetsbelastning 

Coetzee, Klopper, Ellis och Aiken (2012) beskrev i sin studie att det fanns otvivelaktig evidens 

för att den praktiska arbetsmiljön påverkade möjligheterna att ge bättre vård och öka 
patientsäkerheten. En god arbetsmiljö var en förutsättning för att professionell vård skulle kunna 

ges. Fördelaktig arbetsmiljö innefattade en strukturerad policy och ett system där sjuksköterskan 
hade en central roll och blev värderad för sitt bidragande. Ball, Murrells, Rafferty, Morrow och 
Griffiths (2012) beskrev att aspekter av organiserat klimat, i synnerhet i sjuksköterskans praktiska 

miljö, identifierades som en signifikant förutsättning för god kvalitet i sjuksköterskearbetet samt 
för patientsäkerhetskulturen. Genom att förbättra den praktiska arbetsmiljön reducerades 

kvalitets- och säkerhetsproblem, negativa patientutfall samtidigt som det resulterade i att färre 
sjuksköterskor slutade (Coetzee et al. 2012).  

Hög arbetsbelastning hade ett samband med sjuksköterskans uppfattning och förmåga att utföra 

säker vård med hög kvalitet (Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). En adekvat 
arbetsbelastning har en tydlig koppling till lägre skattning av negativa patientutfall och högre 

patientsäkerhet. Genom att förbättra bemanningen reduceras kvalitets- och säkerhetsproblem, 
vilket resulterar i bättre vård och patientsäkerhet (Coetzee et al. 2012). Ball et al., (2012) beskrev 
i sin studie att nödvändig omvårdnad ibland blev omöjlig att utföra på grund av otillräcklig tid. 

De vanligaste momenten som uteblev var: tröstande, patientutbildning, uppdatera eller utveckla 
vårdplaner, smärtlindring och andra behandlingar i samband med smärta.  

Enligt Ramanuja et al., (2008) minskade sjuksköterskornas förmåga att ge säker vård när kraven 
och arbetstempot ökade, det hindrade dem även från att fullfölja omvårdnadsåtgärder vilket 
påverkade patientsäkerheten negativt. Vidare visade studien att sjuksköterskors erfarenhet och 

heltidsarbete ökade arbetskraven och bidrog till högre arbetsbelastning samt brist på personlig 
kontroll; faktorer som bidrog till en negativ uppfattning av patientsäkerheten. De som arbetade 

deltid upplevde arbetsmiljön på sin avdelning som säkrare.  

En studie beskrev att sjuksköterskor uttryckte oro över kvaliteten i sin arbetsmiljö (Aiken et al. 
2012). Mer än hälften av sjuksköterskorna i nio av tolv länder i Europa rapporterade att 

arbetsmiljön på deras sjukhus var otillfredsställande eller bristfällig. Sjuksköterskors uppfattning 
om arbetsmiljön var en viktig aspekt i arbetsförhållandena som kunde associeras med resultat av 

patientsäkerhetsarbetet (Stone, Mooney-Kane, Larson Horan, Glance, Zwanziger & Dick, 2007).  

I Aikens et al., (2012) studie var många sjuksköterskor överens om att flera viktiga 
arbetsuppgifter lämnades ogjorda på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning. McHugh, 

Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane och Aikens (2011) studie visade att hög arbetsbelastning gjorde att 
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sjuksköterskor missade allvarliga förändringar och försämringar hos sina patienter samt att de 

glömde att rapportera viktig information angående patienterna vid skiftbyten. Ökad övertid 
associerades med högre frekvens av kateterrelaterade urinvägsinfektioner och trycksår (ibid).  

Armellino et al., (2010) beskriver länken mellan arbetsmiljö och medicinska fel var tydlig och att 
en bristande arbetsmiljö bidrog till mindre önskvärda utfall. Uppskattningsvis förväntades hälften 
av sjuksköterskor på sjukhus med fördelaktig arbetsmiljö rapportera mindre missnöje och 

medicinska fel, även kostnaderna skulle sjunka och effektiviseras (Ball et al. 2012).  

5.1.2 Underbemanning 

I en studie med sjuksköterskor i tolv olika länder i Europa rapporterar majoriteten att 
underbemanning och sjuksköterskebrist resulterade i svårigheter att leverera högkvalitativ vård 
(Aiken, et al. 2012). Ball et al., (2012) beskrev att det fanns ett starkt samband mellan nivån på 

bemanning och utebliven vård. De uttryckte även att låg kvalitet kan vara en källa till ökade 
kostnader internationellt. Utöver det drabbades fundamentala vårdhandlingar i form av 

kommunikation, bibehållande av värdighet, utskrivningsrutiner, planering och säkerhet negativt 
till följd av otillräcklig bemanning. Av sjuksköterskorna som deltog i studien uttryckte 86 % att 
vård som frekvent utelämnades bland annat var adekvat övervakning av patienter, det fanns även 

ett misslyckande i att rättvist observera och bedöma patientens försämring som ett resultat av låg 
bemanning.  

Stone et al., (2007) beskrev att det fanns associationer mellan mortalitet och 
sjuksköterskebemanning. De vanligaste momenten som uteblev när bemanningen sjönk var; 
tröstande (66 %), patientutbildning (52 %), uppdatera eller utveckla vårdplaner (47 %), 

smärtlindring (7 %) och andra behandlingar (11 %). Avdelningar med fler legitimerade 
sjuksköterskor och högre bemanning hade en signifikant lägre förekomst av vårdrelaterade 

komplikationer som trycksår, lunginflammation och blodförgiftningar (ibid). Sjuksköterskorna i 
Oharas et al., (2016) studie rapporterade att det var möjligt att agera mer patientsäkert och 
upplevde mindre kognitiv svikt i arbetslivet när bemanningen anpassades efter arbetet och antalet 

patienter. På avdelningar där sjuksköterskor var medicinskt ansvariga för ett högre antal patienter 
var risken större att misstag begicks samt att möjligheterna att förebygga medicinska 

komplikationer minskade (Ramanujam et al. 2008).  

De skift där deltagarna rapporterade lägre patientantal per sjuksköterska var helhetsbilden av 
patientens behov större och sjuksköterskorna upplevde att de kunde agera mer patientsäkert. De 

upplevde även färre misslyckanden i sitt arbetsutförande (Ohara, et al. 2016). Ett resultat av lägre 
patientantal per sjuksköterska var att sjuksköterskans arbetskraft fick ett bättre utfall, större 

tillfredsställelse till jobbet och minskad utbrändhet (Aiken et al. 2012). Balls, et al., (2012) artikel 
beskrev att hög arbetsbelastning resulterade i att moment inom vården faller bort. En av 
anledningarna till att arbetsbelastningen steg och blev för hög var att antalet patienter per 

sjuksköterska ökade, det hade en uttalad negativ effekt på patientsäkerheten. 

5.1.3 Teamarbete 

Hwang och Hwang (2011) beskrev i sin studie hur sjuksköterskor som upplevde att 
arbetsgruppen, organisationen och säkerhetsklimatet var tillfredställande på avdelningen var 
mindre benägna att göra misstag. Faktorer som kunde påverkat medicinska fel var bland annat 

uppfattningen om arbetsgruppen. 
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Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar i Cleveland, USA, deltog i en studie där vikten 

av teamarbete beskrevs. Sjuksköterskorna uttryckte att när de arbetade i team och bidrog med 
feedback och kommunikation inom teamet såväl som på organisationsnivå effektiviserades 

arbetet och patientsäkerhetsarbetet steg. På de olika akutmottagningarna utvecklade de 
rekommendationer och riktlinjer för att förbättra olika arbetsprocesser och rutiner (Armellino et 
al. 2010). 

5.2 Sjuksköterskans personlighet 

I studien presenterad av Ohara et al., (2016) ville forskarna beskriva hur sjuksköterskorna kan 

reagera olika i olika situationer beroende på vilka personlighetsdrag de har, vissa moment kan 
vara svårare för en sköterska att hantera än för en annan. Artikeln presenterade förhållanden 
mellan miljöfaktorer och sjuksköterskornas upplevelse på individnivå. I studien undersöktes flera 

personlighetsdrag som bevisligen hade effekt på patientsäkerheten, de olika personlighetsdragen 
som undersöktes var; öppenhet för nya erfarenheter (intellekt/fantasi), emotionell stabilitet 

(neurotism), överenskomlighet, medvetenhet och utåtvändhet (ibid). Genom att forska på 
individnivå kan potentiella misslyckanden i arbetet upptäckas innan de skett, forskningen sker 
genom att undersöka karaktärsdrag sjuksköterskorna har i sin profession. Faktorer som kunde 

påverkas av personlighetsdrag var uppfattning, minne och praktiska handlingar.  
 

De två karaktärsdrag som påverkade patientsäkerheten i störst utsträckning var medvetenhet och 
emotionell stabilitet. Sjuksköterskor med låg medvetenhet rapporterade att de upplevde mindre 
kognitivt misslyckande under dagar då de hade hand om ett lägre antal patienter. Fynden i studien 

beskrev att sjuksköterskor med låg medvetenhet behövde mer stöd för att kunna arbeta med sina 
kvaliteter och erfarenheter de dagar då bemanningen var lägre, för att patientsäkerheten ska 

upprätthållas. För de sjuksköterskor med högre emotionell stabilitet blev sambandet mellan 
bemanning och förhållandesättet på patientsäkerhetens utfall starkare i jämförelse med de med 
lägre emotionell stabilitet (Ohara, et al. 2016). Ramanujam et al., (2008) har i sin studie 

undersökt vikten av personlig kontroll i förhållande till patientsäkerhet. Studien visade att brist på 
personlig kontroll hos sjuksköterskan kan bidra till en negativ påverkan av patientsäkerheten.  

5.3 Erfarenhet  

Sjuksköterskans erfarenhet var nödvändigtvis inte direktrelaterad till uppfattningen om 
patientsäkerhetsklimatet men erfarenhet spelade en indirekt roll för att minska 

säkerhetsuppfattningen (Ramanujam et al. 2008). Armellino et al., (2010) beskrev i sin studie att 
sjuksköterskor med högre utbildningsnivå och högre antal arbetade år arbetade bättre med 

teamarbete. Det hade ett samband med att arbetsmiljön ständigt förändras och sjuksköterskor med 
längre erfarenhet anpassar sig efter miljön. Sjuksköterskor som arbetade bättre med teamarbete 
visade sig kan ha en positiv effekt på patientsäkerheten samt arbetsmiljön och dess utfall. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet beskriver hur sjuksköterskor upplever arbetsmiljön och hur den påverkar 

patientsäkerheten. Det finns ett flertal komponenter i arbetsmiljön som påverkar 
patientsäkerheten, alla på olika sätt. De centrala faktorerna är ledning och organisation, 
sjuksköterskans personlighetsdrag och erfarenhet. Under kategorin ledning och organisation 

finns tre subkategorier som består av arbetsbelastning, underbemanning och teamarbete. 
Sjuksköterskorna i de inkluderade studierna beskriver hur de anser att patientsäkerheten påverkas 
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eller riskeras på grund av de olika faktorerna och att faktorerna i vissa fall har en relation till 

varandra.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva faktorer i arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Därför valdes en litteraturstudie med deskriptiv design. En 
litteraturstudie kännetecknas av att identifiera, värdera och analysera relevant forskning inom det 

valda området samt att sammanställa tillgängliga vetenskapliga artiklar av god kvalitet som 
underlag för bedömningar och slutsats (Forsberg & Wengström, 2013).  
 

Sökningarna genomfördes enligt Kristenssons (2014) beskrivning av en kvalitativ litteraturstudie 
i två olika omvårdandsvetenskapliga databaser, Cinahl plus with full text och PsycInfo. 

Författarna valde att inte söka i flera databaser eftersom resultatet av sökningarna gav tillräckligt 
många träffar för att genomföra studien. Sökord identifierades utifrån definierat syfte, de orden 
var; patientsäkerhet, arbetsmiljö och sjuksköterska. Sökorden översattes sedan till engelska och 

anpassades till databasernas ämnesord. MeSH-ord och Thesaurus användes vid översättning av 
termer för att sedan användas i olika kombinationer för att inkludera alla relevanta artiklar för 

syftet. Författarna använde sig av den booleska sökoperatören AND för att få fram artiklar som 
kombinerade arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den booleska sökoperanden OR användes inte 
vilket kan vara en svaghet då passande artiklar kan ha uteblivit ur sökningen. Synonymer av 

sökorden användes inte i sökningen vilket också kan ha resulterat i att artiklar exkluderades.   

Begränsningar var artiklar skrivna på engelska, att de var vetenskapligt granskade (Peer 
reviewed) och inte äldre än tio år. Tidsbegränsningarna kan ha resulterat i att artiklar med resultat 

författarna haft användning för i studien exkluderades, men författarna ansåg att forskning äldre 
än tio år inte är relevant. Kristensson (2014) beskriver att fokus bör ligga på att hitta den senaste 
forskningen och använda den för att svara på studiens syfte. Ämnet patientsäkerhet i förhållande 

till arbetsmiljö har förändrats under de senaste tio åren och utvecklingen är under ständig process.  
Inklusionskriterier var artiklar där arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkade 

patientsäkerheten beskrevs. Författarna valde att inte sätta några begränsningar för var i världen 
studierna genomförts då patientsäkerhet är ett globalt problem. Det kan vara en svaghet då 
vårdomsorgsarbetet runt om i världen har olika förutsättningar och sjuksköterskerollen kan skilja 

sig åt. Exklusionskriterier var litteraturstudier samt andra yrkesgrupper än legitimerade 
sjuksköterskor. I de artiklar där ålder var presenterat låg medelåldern mellan 31 och 39 år. 

 
Integrerad analys genomfördes enligt Kristensson (2014) vid sammanställning av resultatet. Vid 
första urvalet genomfördes titelläsning för att välja bort de artiklar vars titel inte svarade på 

syftet. Artiklar som hade titlar som inte var tillräckligt informativa kan ha exkluderats. I nästa 
steg lästes abstrakt för att få en större förståelse om vad varje enskild artikel handlade om för att 

sedan jämföras med författarnas syfte. Artiklar som ansågs svara på litteraturstudiens syfte valdes 
ut för att sedan läsas tillsammans och diskuteras för att inget innehåll av värde skulle förbigås och 
att inga artiklar relevanta för syftet skulle utelämnas. Efter att artiklarna diskuterats identifierades 

kategorier och sammanställdes till meningsbärande enheter som svarade på syftet (ibid). De valda 
artiklarna granskades kritiskt enligt Kristensson (2014) frågeställningar. Granskningen skedde 

enskilt av författarna för att sedan diskuteras och jämföras för att få en så noggrann granskning 
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som möjligt. Det är av vikt att författare som väljer att göra en litteraturstudie kritiskt granskar 

vald litteratur (ibid). 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

patientsäkerheten. Studieresultatet belyser att det finns flertalet faktorer i arbetsmiljön som 
påverkar patientsäkerheten. De centrala kategorierna var ledning och organisation, 

arbetsbelastning, underbemanning, teamarbete, sjuksköterskans personlighet och erfarenhet. 
Resultatet beskriver att det kan finnas en relation mellan de olika variablerna.  
 

Urvalet bestod av majoritet kvinnor vilket kan ha påverkat resultatet, dock var fokusgruppen 
sjuksköterskor och arbetsmiljöproblem påverkas inte av kön. Då sjuksköterskeyrket är ett 

kvinnodominerat yrke anses urvalet representativt för studien (Göteborgs Universitet, 2000). En 
faktor som kan resultera i att patientsäkerheten försämras är sjuksköterskornas upplevelse av att 
ledningen inte prioriterar patientsäkerheten tillräckligt (Aiken et al. 2012). För att förebygga 

brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet kan förbättring av otillräckligheterna genomföras om 
ledningen visar ett större intresse för säkerhetsklimatet och är noggrannare med att exempelvis 

följa säkerhetsprotokoll (Leroy et al. 2012). Studier beskriver att om ledningen har en större 
medvetenhet och förståelse för hur personalen reagerar vid olika arbetsrelaterade påfrestningar 
kan de hjälpa personalen genom att visa stöd, det i sin tur resulterar i att patientsäkerheten ökar 

(Ohara et al. 2016; Hwang & Hwang, 2011). Kunskapsanvändning är en läroprocess som 
påverkas av individuella faktorer samt faktorer på organisationsnivå. Evidensbaserad omvårdnad 

handlar i huvudsak inte enbart om den individuella sjuksköterskans erfarenheter, kunskaper, 
kompetens eller livslånga lärande. En viktig faktor för att kunna överföra den evidensbaserade 
vården är att ha beredskap och möjlighet att förändra arbetssätt och kontinuerligt föra in ny 

kunskap (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009).  

Graden av arbetsbelastning har en tydlig relation till patientsäkerheten och belastningen ser olika 
ut i de europeiska länderna. I Norge, Nederländerna, Schweiz och Sverige är sjuksköterskan 

medicinskt ansvarig för cirka fyra till fem patienter, i Grekland, Polen, Tyskland och Spanien 
ligger snittet på cirka nio till tio patienter per sjuksköterska (Aiken, et al. 2013). Evidensbaserad 
vård är validerat och identifiering samt förståelse av ofördelaktig arbetsmiljö är ett steg mot att 

lösa problemet, därigenom minska den generella risken för osäkert patientarbete (Edgett, 2007). 
Litteraturstudien har ett mångkulturellt perspektiv eftersom flera länder inkluderats. Det kan dock 

komplicera resultatsammanställningen då vården skiljer sig från land till land, på grund av olika 
förutsättningar i form av annan ekonomi, kultur, arbetsförhållanden och syn på vårdkvalitet. 
Sjuksköterskans ansvarsområden kan också variera mellan de olika länderna. De länder som 

studierna utförts i är Sydafrika, Storbritannien, USA, Belgien, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, 
Grekland, Irland, Nederländerna, Polen, Schweiz och Korea. 

 
Alves, Fernanda, Dirceu och Guirardello-Edinêsis (2017) beskriver att det kan finnas ett samband 
mellan fördelaktig arbetsmiljö och säkerhetsklimatet på en vårdavdelning. En arbetsmiljö som är 

bristfällig resulterar i att uppgifter i arbetet uteblir; uteblivna arbetsuppgifter inom vården har i 
sin tur ett samband med ökad mortalitet (Twigg, Duffield & Evans, 2013; Ball et al. 2012). 

Förbättrade arbetsvillkor kan sannolikt främja patientsäkerheten (Stone et al. 2007). Uteblivna 
arbetsuppgifter har således en klar relation till försämrad patientsäkerhet och kan eventuellt 
förebyggas bland annat genom att integrera förbättringsarbetet i det dagliga utövandet av vård 
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(Furåker & Nilsson, 2013).  

 
På en arbetsplats där tydliga brister finns kan utvecklingsarbetet nyttjas på flera olika sätt, 

sjuksköterskan kan själv vara en del av processen. Genom att identifiera brister i sin arbetsmiljö 
har hen redan tagit första steget mot förändring. Eftersom sjuksköterskan upplever sin arbetsmiljö 
dagligen är chansen större att hen, till skillnad från en ledning/chef som inte deltar i det praktiska 

arbetet, upptäcker fel och brister. Sjuksköterskor kan med hjälp av PARIHS-modellen utföra 
förbättringsarbete för att se över arbetsuppgifter och på så sätt förbättra till exempel rutiner. 

Modellen kan användas som ett verktyg för att vägleda sjuksköterskan, genom att planera, införa 
och följa upp en förändring. Svensk Sjuksköterskeförening (2008) beskriver hur alla 
sjuksköterskor har ett professionellt ansvar när det kommer till att hålla sig uppdaterad om nya 

forskningsresultat och använda tillförlitlig kunskap. Organisationen och arbetsgivare inom vård 
och omsorg har ansvar för kunskapsstyrning och implementering. Tid, utbildning och 

handledning måste prioriteras och avsättas och det är av stor vikt att ineffektiva metoder och 
rutiner utmönstras (ibid). 

Underbemanning är ett globalt problem inom sjukvården, en orsak till resultatet kan vara brist på 

resurser. När fler arbetsuppgifter tillkommer än vad som är rimligt prioriteras arbetsuppgifter bort 
(Winman & Rystedt, 2009). Ett antagande kan vara att när arbetsbelastningen blir för hög kan 
sjuksköterskan behöva prioritera mellan patienter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

sjuksköterskan bedriva vården så att den uppfyller kraven för en god vård. I det här 
sammanhanget innebär det att sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa samt leverera 

vården med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 
(HSL, SFS 2014:822; HSL, SFS 2014:822, 2c §). 

Det ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser att hen har det övergripande ansvaret över 
samverkan i det tvärprofessionella teamet (Furåker & Nilsson, 2013). Studier visar att 

sjuksköterskor som har ett välfungerande teamarbete i mindre utsträckning riskerar att begå 
medicinska fel (Hwang & Hwang, 2011; Armellino et al. 2010). När sjuksköterskor begår 

medicinska fel är de enligt lag skyldiga att skriva avvikelser i form av en Lex Maria anmälan 
(Socialstyrelsen, 2016). Det går att problematisera bekymret; är det rimligt för en sjuksköterska 
som befinner sig i en otillräcklig arbetsmiljö, att inte begå misstag? Den mänskliga faktorn kan 

glömmas bort och sjuksköterskan blir utpekad som syndabock trots att problemet egentligen kan 
grundas i att arbetsmiljön är otillräcklig. Det är alltså inte en brist hos sjuksköterskan som orsakat 

misstaget utan bristfällig arbetsmiljö. Genom empowerment kan sjuksköterskan stärkas och 
känna att hen har kontroll både som individ och i sitt arbete. En arbetsmiljö som främjar 
empowerment stärker personalgruppen och bidrar till bättre beslutstagande, vilket påverkar 

patientsäkerhetsklimatet positivt (Armellino et al. 2010).  
 

En omfattande utbildningsreform år 1977 var ett definitivt steg som förändrade synen på den 
professionella sjuksköterskan. Sjuksköterskeutbildningen utvecklades med en vetenskaplig grund 
och ett unikt teoretiskt fäste. Utbildningsreformen resulterade i akademisering och den 

professionella kompetensen växte fram (Bentling, 2013). Kompetens har betydelse för att vården 
framförs på ett evidens- och kunskapsbaserat sätt. Sjuksköterskan arbetar i en komplex verklighet 

som påverkas av bland annat personalens individuella kunskaper och skickligheter. Idag arbetar 
ungefär 100 000 sjuksköterskor i Sverige och flera av dem beräknas arbeta i minst trettio år till. 
Internationell forskning visar att det finns ett samband mellan sjuksköterskans professionella 
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kompetens och patienters chans till välmående, detta som ett resultat av vetenskapsbaserad 

forskning samt beprövad erfarenhet (Willman, 2013; Willman, Bahtsevani, Nilsson, Sandström, 
2016). Sjuksköterskan behöver teoretisk kunskap från olika ämnesområden samt en ansenlig 

skicklighet i sin yrkesutövning. Genom erfarenhetsbaserad kunskap som uppkommer genom att 
sjuksköterskan utsätts för situationer som genererar färdigheter, resulterar det i kunskap om att 
känna igen, bedöma och se mönster (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009).  

 
Genom god kommunikation mellan erfarna och oerfarna kan klyftan minska mellan teori och 

praktik, vilket kan resultera i bättre omvårdnad och ett mer patientsäkert arbete (Jakobsson & 
Lützén, 2009). Ett intressant resultat var att det finns paralleller mellan sjuksköterskans 
personlighetsdrag och patientsäkerheten. Då arbetsmiljön är uppdelad i flera delar, har 

sjuksköterskans personlighet en del i den sociala faktorn. Studien presenterar bland annat hur 
emotionell stabilitet kan ha betydelse vid patienthantering men även andra 

patientsäkerhetsrelaterade situationer (Ohara et al. 2016). Därför är det av vikt att arbetsgivare är 
informerade om fenomenet och att ledningen tar ställning till hur de olika patientriskerna kan 
förebyggas, genom bland annat förbättringsarbete. När en aspekt inom vården anses oacceptabel 

kan ett kvalitetsteam skapas, de arbetar med en specifik vårdrutin. I det här fallet kan 
kvalitetsteamet arbeta med att stötta personalen vid komplexa situationer för att undvika att 

medicinska fel uppkommer (Homa & Rystedt, 2012).  

7. Slutsats 
Studiens resultat visar att brister i sjuksköterskans arbetsmiljö kan påverka patientsäkerheten. 

Arbetsmiljön är komplex och består av olika faktorer. Faktorerna påverkar patientsäkerheten, 
tillsammans men även var för sig. Det innebär att patientsäkerheten kan förbättras om 
arbetsmiljön åskådliggörs genom ett helhetsperspektiv. Som legitimerad sjuksköterska finns det 

anledning att kontinuerligt reflektera över hur arbetet utförs och att ständigt arbeta med att införa 
och följa upp förbättringsarbete. 
 

7.1 Klinisk nytta 
Fördelaktig arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor skulle leda till mindre missnöje, färre 

vårdrelaterade infektioner och ett minskat antal medicinska fel. Kostnader skulle kunna sjunka 
vilket leder till att patientsäkerheten främjas och pengarna skulle kunna placeras där det finns 
behov. Genom att bedriva förbättringsarbete för en optimerad arbetsmiljö kan patientsäkerheten 

förstärkas och komplikationer minska. PARIHS-modellen utgör en möjlighet för sjuksköterskan 
att utföra förbättringsarbete på sin arbetsplats där hen själv varit med och identifierat rutiner som 

bristfälliga. Modellen är speciellt utformad för att förbättra vården, därför är den lämplig och 
effektiv samt utgör en klinisk nytta. 
 

Bristande patientsäkerhet är ett omtalat problem och därför är det av vikt att vidare forskning 
bedrivs för att få en ökad förståelse för hur sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten. Vidare forskning skulle kunna fördjupa sig inom området och identifiera 
problem inom de olika kategorier som påverkar patientsäkerheten negativt. Genom att identifiera 
problemen kan de förebyggas vilket är nödvändigt för patientsäkerheten.  
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Artikel 1  Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Aiken, LH., Sloane, DM., 

Bruyneel, L., Van den Heede, 
K., & Sermeus, W. (2012) 

Nurse´s reports of working 
conditions and hospital quality 
of care in 12 countries in 

Europe. International Journal 
of Nursing Studies (50), 143–

153. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnu
rstu.2012.11.009 

 
 

Belgien, England, Finland, 
Tyskland, Grekland, Irland, 
Nederländerna, Norge, Polen, 

Sverige och Schweiz. 
 

 
 
 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 
upplevelse av 

sambandet mellan 
arbetsmiljö 
patientsäkerhet.  

 

Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor. 
Exklusionskriterier: 

Personal med annan utbildning 

än sjuksköterskeutbildning. 
Urval: 488 sjukhus, 12 länder. 

Population: 33,659 stycken 
sjuksköterskor. 
Datainsamlingsmetod: Enkät 

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik. 

Styrkor: Stor studie 

där flera länder 
ingår. Resultat 

tydligt beskrivit och 
lätt att följa. 
Svagheter: Urval, 

population och 

exklusionskriterier 

otydligt beskrivet. 

Många uppgifter lämnades 

ogjorda på grund av tidsbrist 
och hög arbetsbelastning. 

Majoriteten upplevde att de 
var underbannade. Flera 
sjuksköterskor upplevde att 

patientsäkerheten inte var en 
prioritet hos ledningen och 

att de inte vågade ifrågasätta 
beslut från läkare och 
ledning. 

 

Bilaga 2 
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Artikel 2  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Armellino, D., Griffin Quinn, 
M-T., Fitzpatrick, J-J. (2010) 
Structural empowerment and 

patient safety culture among 
registered nurses working in 

adult critical care units. 
Journal of Nursing (18) 796–
803. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.136
5-2834.2010.01130.x 

 
 
USA 

Att undersöka 
relationen mellan 
strukturerad 

empowerment och 
patientsäkerhetskultur 

bland sjuksköterskor 
på vårdavdelning där 
kritiskt sjuka vuxna 

vårdades. 

Kvantitativ 

korrelationsstudie.   
 

Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor. 

Akutsjukvårdsavdelning med 
minst 85 sängplatser. Vuxna 
patienter. 

Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med mindre än 

8 veckors erfarenhet på 
avdelningen samt annan 
personal. 

Urval: 90,2% kvinnor, 
medelålder 39 år. Medelåldern 

antalet arbetade år var 12,28 år.  
Population: 257 
sjuksköterskor ombads att 

medverka, 102 stycken 
genomgick hela 

undersökningen. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning.  

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik.   

 
 

Styrkor: Tydlig 
beskriven 
datainsamling och 

analys.  
Svagheter:  

257 sjuksköterskor 
tillfrågades att ingå i 
studien. 102 svarade 

och deltog, vilket 
kan ses som en 

svaghet. 
 
 

 

Empowerment och 
patientsäkerhetskultur var 
signifikant förknippade med 

varandra. Men ökad 
empowerment förbättrades 

sjuksköterskornas 
uppfattning om 
patientsäkerheten. 
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Artikel 3  Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Ball, J., Murrells, T., Rafferty, 

A-M., Morrow, E. (2012) 
‘Care left undone’ during 

nursing shifts: associations 
with workload and perceived 
quality of care. BMJ Quality & 

Safety 23(2), 116–125. 
doi: 

http://dx.doi.org/10.1136/bmjq
s-2012-001767  
 

 
Storbritannien 

 
 

Att undersöka om 

samband finns mellan 
bemanning av 

sjuksköterskor och 
kvaliteten på 
patientsäkerheten samt 

vårdmiljön. Samt att 
undersöka om det 

finns ett samband 
mellan bristfällig 
bemanning och 

uteblivna vårdinsatser 
av sjuksköterskor. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 
Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor. 
Exklusionskriterier: 
Högspecialistavdelningar, 

rehabiliteringscenter, enheter 
för kritiskt sjuka och 

intensivvårdsavdelningar 
uteslöts. 
Urval: Slumpmässigt 

stratifierat urval. 
Population: 2917 

sjuksköterskor som arbetar i 
401 allmänna medicinska / 
kirurgiska avdelningar på 46 

allmänna akutsjukhus i 
England. Medelålder 39,6 år.  

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär delades ut av 
lokala studiesamordnare till 

alla avdelningar i tillräckliga 
mängder för all personal som 

identifierats arbeta på 
avdelningen hade möjlighet att 
slutföra studien.  

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik. 
 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet resultat. 
 

Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analys.  

 
Svagheter:  

Inget bortfall 
rapporterat. 
 

Liten information 
om studiedeltagarna. 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

sig missa flera arbetsmoment 
per arbetsskift på grund av 

låg bemanning. 
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Artikel 4  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Coetzee, S.K., Klopper, H.C. 
Ellis, S.M., Aiken, L.H., 
(2013) A tale  

of two systemse 
- Nurses practice environment, 

well being, perceived quality  
of care and patient safety in  
private and public hospitals in  

South Africa: A  
questionnaire survey. 

International  
Journal of Nursing Studies,  
50(2), 162–173.  

doi: http://dx.doi.org/10. 
1016/j.ijnurstu.2012,11.002 

 
 
Sydafrika 

 
 

Att beskriva skillnader 
mellan 
sjuksköterskans 

upplevelse av 
vårdkvalitet och dess 

samband med 
patientsäkerhet på 
privata respektive 

allmänna sjukhus i 
Sydafrika. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade 
på sjukhus som hade mer än 

100 vårdplatser. 
Exklusionskriterier: 
Dagkliniker samt 

rehabiliteringscenter. Läkare 
samt studenter.  

Urval: Strategiskt urval 
Population:1187 stycken 
sjuksköterskor. 50 män 

respektive 1101 kvinnor.  
716 sjuksköterskor från privata 

sjukhus och 471 från allmänna 
sjukhus 
Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning 
Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 
 

Styrkor: Validerade 
mätinstrument vid 
resultatanalys.  

 
Tydligt presenterat 

resultat.  
 
Svagheter: Ingen 

orsak finns angiven 
till varför vissa 

personuppgifter föll 
bort under resultat. 
Kan påverka urvalet. 

 

Arbetsmiljön hade en 
signifikant påverkan på 
vårdmiljön och 

sjuksköterskans upplevelse 
av patientsäkerhet och 

vårdkvalitet. 
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Artikel 5 Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hwang, J-I., & Hwang, E-J. 
(2011) Individual and work 
environment characteristics 

associated with error 
occurences in korean public 

hospitals. Journal of Clinical 
Nursing (20). 3256–3266. doi: 
10.1111/j.1365-

2702.2011.03773.x 
 

 
Korea 
 

Att fastställa 
individuella och 
arbetsmiljömässiga 

egenskaper i samband 
med förekomsten av 

misstag på statliga 
sjukhus i Korea. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 
som tidigare deltagit i en studie 

(RPH Operation Evaluation 
Programme, 2007) 
Exklusionskriterier: Sjukhus 

som inte deltagit i den tidigare 
studien. 

Urval: En enkät skickades till 
2358 sjuksköterskor. Varav 
2116 svarade. 1923 

sjuksköterskor inkluderades 
och 435 uteslöts på grund av 

ofullständiga enkäter. 
Population: 1923 stycken 
sjuksköterskor, medianålder 

31,1 yrkeserfarenhet 8,4 år, 
99,4% kvinnor 

Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. 
Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Styrkor: 
Populationen är 
representativ. 

 
Litet bortfall. 

 
Svagheter:  
Tvärsnittsstudier 

resulterar inte i 
information över 

längre perioder. Ett 
annat val av studie 
hade kunnat ge ett 

mer omfattande 
resultat.   

 

Sjuksköterskor som gav höga 
betyg till sitt arbetslag och 
organisation samt 

säkerhetsklimat var mindre 
benägna att göra misstag. 

Sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet gör fler 
misstag/medicinska fel. 
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Artikel 6  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McHugh, MD., Kutney-Lee, 
A., Cimiotti, JP., Sloane, DM., 
& Aiken LH. (2011). Nurses' 

Widespread Job 
Dissatisfaction, Burnout, And 

Frustration With Health 
Benefits Signal Problems For 
Patient Care. 

Health Affairs 30(2), 202–210. 
doi: 

http://dx.doi.org/10.1377/hltha
ff.2010.0100 
 

 

USA 

 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
upplever sitt arbete 

och vad de har för 
negativa 

uppfattningar. Samt 
att undersöka om 
sjuksköterskors 

uppfattningar om 
arbetet påverkar 

patienten. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 
anställda under tiden studien 

gjordes. 
Exklusionskriterier: 

Ej beskrivet. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 
Population: 95 499 

legitimerade sjuksköterskor. 
Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning. 

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik. 

Styrkor: 

Representativ 
population. 

 
Generaliserbart 

resultat. 
 

Svagheter: 

Population otydligt 
beskrivet. 

 
Exklusionskriterier 
otydligt beskrivet. 

Hög arbetsbelastning gjorde 
att sjuksköterskor missade 
allvarliga förändringar och 

försämringar hos sina 
patienter samt att de glömde 

att rapportera viktig 
information angående 
patienterna vid skiftbyten. 



 

22 

 

 

  

Artikel 7  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ohara, J., Gardner, P., Louch, 
G., Oconnor, D-B. (2016) 
The daily relationships 

between staffing, safety 
perceptions and personality in 

hospital nursing: A 
longitudinal on-line diary 
study.  International Journal 

of Nursing Studies (59), 27–
37. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnu
rstu.2016.02.010 
 
 

Storbritannien 
 

 

Att undersöka 
sjuksköterskornas 
uppfattning om 

personal och 
patientsäkerhet. Samt 

undersöka den 
potentiella rollen av 
personlighetsfaktorer i 

det dagliga arbetet i 
förhållande till 

patientsäkerheten. 

Kvantitativ longitudinell 

studie. 

 

Inklusionskriterier: Ej tydligt 
beskrivet. 

Exklusionskriterier: Ej tydligt 
beskrivet. 
Urval: 83 legitimerade 

sjuksköterskor på 
akutvårdsavdelningar i 

Storbritannien.  
Population: 91% av deltagarna 
var kvinnor, medelålder 36,74 

år. 
Datainsamlingsmetod: 

Dagboksstudie. 
Analysmetod: Deskriptiv 
statistik.   

 

Styrkor: Relevanta 
mätinstrument för 
beskrivet syfte. 

 
Väl beskrivet 

resultat. 
 
Svagheter: Urvalet 

är oklart beskrivet. 
 

Inga exklusions eller 
inklusionskriterier 
beskrivna. 

De dagar när antalet patienter 
per sjuksköterska var lägre 
ökade patientsäkerheten och 

sjuksköterskorna handlade i 
större breddgrad till 

patientens fördel.  
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Artikel 8  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ramanujam, R.,  
Abrahamson, K., & 

Anderson,G  (2008) Influence 
of workplace demands on 

nurses' perception of patient 
safety. Nursing and Health 
Sciences 10(2), 144–150. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.144
2-2018.2008.00382.x 
 

 
USA 

 
 

 
 
 

 
 

 

Studiens syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskans 

uppfattningar av 
arbetsplatsens krav 

samt deras uppfattning 
om patientsäkerheten. 
 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 
med minst sex månaders 

anställning på sin 
sjukhusenhet. 
Exklusionskriterier: 

Personal med annan utbildning 
än sjuksköterskeutbildning. 

Urval: Utfördes med hjälp av 
adresser från sjukhusens 
personalavdelningar. 

Population: 430 stycken 
legitimerade sjuksköterskor, 

95% kvinnor. 
Datainsamlingsmetod: 

Enkät. 

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik. 

 

Styrkor: 
Populationen är 
representativ. 

 
Tydligt beskriven 

frågeställning samt 
resultat. 
 

Svagheter: 

Lite information om 

studiedeltagarna.  

Sjuksköterskans uppfattning 
om patientens säkerhet 
minskade när 

arbetsuppgifterna/krav 
ökade. 

Upplevelsen av 
patientsäkerheten påverkas 
av sjuksköterskans 

utbildning, heltidsarbete och 
personlig kontroll över 

arbetsförhållandena. 
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Artikel 9  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Stone, PW., Mooney-Kane, C., 
Larson, EL., Horan, T., 

Glance, LG., Zwanziger J., & 
Dick, AW. (2007) Nurse 

Working Conditions and 
Patient Safety Outcome. Med 
Care 45(6), 571–578. 

doi: 
http://dx.doi.org/10.1097/MLR

.0b013e3180383667 

 
 

USA 
 

Att undersöka 
arbetsbelastning 

relaterat till utfallen 
för patientsäkerheten 

hos äldre patienter på 
intensivvårdsavdelnin
gar. 

 
 

Kvantitativ 

observationsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Intensivvårdsavdelning med 
minst 500 vårddagar, utförde 
intensivvårdsövervakning samt 

elektronisk dokumentering.  
Exklusionskriterier: 

Oklart beskrivet. 
Urval: 51 
intensivvårdsavdelningar på 31 

sjukhus. 
Population: 1595 legitimerade 

sjuksköterskor. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning.  

Analysmetod: Deskriptiv 
statistik. 

 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet 

resultat.  
 

Generaliserbara 
fakta.  
 

Svagheter: 

Urvalet är otydligt 

beskrivet. 

Hög bemanning på 
avdelningen minskade risken 

för komplikationer och 
dödlighet. 

Avdelningar där 
sjuksköterskor arbetade 
övertid hade en högre 

frekvens av komplikationer 
som till exempel trycksår och 

urinvägsinfektioner. 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1097/MLR.0b013e3180383667
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1097/MLR.0b013e3180383667
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