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Sammanfattning 
Bakgrund: Att vara sjuksköterska i Sverige kräver en legitimation vilket innebär att yrket 
kräver en viss kompetens och att individer utan legitimation inte får arbeta som 
sjuksköterskor. Patientsäkert arbete innebär att skydda patienten från vårdskada. Bristande 
patientsäkerhet är ett problem både i Sverige och internationellt.  
Syfte: Att beskriva faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten 
hos vuxna personer. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Sökningen 
genomfördes i databaserna CINAHL och Medline med stöd av de meningsbärande orden i 
syftet.  
Resultat: Litteraturstudien visar att sjuksköterskor runt om i världen överlag upplever att 
flera olika faktorer i arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten. Både organisatoriska, 
individuella och patientrelaterade orsaker kan påverka arbetet och resultera i negativa 
behandlingsresultat. När sjuksköterskor har ett bra stöd av kollegor och kommunikationen är 
effektiv, anses vårdskador minska.  
Slutsats: Resultatet visar att de finns brister som relaterar till bemanning, kommunikation, 
kompetens och förtroende till ledningen. Bristerna i kombination med ett högt antal patienter 
och ökad arbetsbelastning leder till en försämrad patientsäkerhet. 
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1. Inledning 
Synpunkter på hälso- och sjukvården samt antalet patientklagomål ökar år för år. Varje år 
drabbas ungefär 1,4 miljoner människor av vårdskada inom EU (Socialstyrelsen, 2015b) och i 
Sverige drabbas cirka 3000 patienter årligen av en allvarlig vårdskada (Socialstyrelsen, 
2015a). I samband med verksamhetsförlagd utbildning på olika vårdinrättningar i länet visade 
det sig att sjuksköterskor ofta arbetade under hög arbetsbelastning. En nyfikenhet på 
sambandet mellan sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhet väcktes då antalet 
vårdskador ökar i hälso- och sjukvården.  
 

2. Bakgrund  
2.1 Sjuksköterskeyrkets framväxt 
När det moderna samhället växte fram i början av 1800-talet startades rörelser för kvinnlig 
frigörelse. Vård förlades utanför hemmet och kvinnor ville ut på arbetsmarknaden. Att arbeta 
som sjuksköterska var inte socialt accepterat under den här tidsperioden. Kvinnor från över- 
och medelklass hade inget intresse av att arbeta inom vården och de kvinnor som arbetade 
inom området var alkoholiserade samt oftast även prostituerade. Florence Nightingale var en 
av de som var drivande med att kvinnor inte skulle behöva hänge sig åt en mans kallelse och 
hon började driva fram ett särskiljande mellan kvinnlig omsorg och kvinnlig sexualitet 
(Moberg, 2007). Den första moderna sjuksköterskeskolan i Kaiserwerth valde noggrant ut 
sina elever som var tvungna att vara villiga att lära och ha en god karaktär. Eleverna fick en 
teoretisk utbildning i både farmakologi och etik och därmed började den tidigare bilden av 
sjuksköterskan som svag, smutsig, berusad och dum att försvinna. Sjuksköterskeutbildningen 
i Sverige startades av Emmy Rappe 1867 med influenser från Nightingales utbildning vid S:t 
Thomas. Drottning Sophia grundade år 1884 Sophiahemmets sjuksköterskeskola som 
hämtade kunskap från både Kaiserwerth och S:t Thomas hospital, vilket anses vara det riktiga 
genombrottet för sjuksköterskeutbildningen i Sverige (Andersson, 2002). 
 
På 1900-talet förändrades utbildningen. Svensk Sjuksköterskeförening bildades 1910 och en 
tvåårig utbildning för sjuksköterskor blev ett krav för medlemskap. Några år senare fastslog 
Medicinalstyrelsen att en statligt godkänd utbildning krävdes för att bli sjuksköterska 
(Dahlborg Lyckhage, 2014). Utbildningen fortsatte att formas och förändras under 1900-talet. 
Den gick från att vara tvåårig till en alternativ utbildning på antingen tre eller fem terminer. 
Under tiden växte den medicinska modellen fram mer och mer och på 1950-talet öppnade 
även utbildningen för män (Eriksson, 2002). I början på 1980-talet blev 
sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och dagens utbildning med en ny 
examensbeskrivning infördes 1993. Utbildningen vilade nu på en vetenskaplig grund, 
forskning och utvecklingsarbete skulle finna ett samband med utbildning, studenterna skulle 
på ett kompetent sätt kunna utföra sitt yrke praktiskt och omvårdnadsämnet utvecklades 
(Dahlborg Lyckhage, 2014). 
 
2.1.1 Sjuksköterskans kärnkompetenser 
År 2002 startades arbetet med att formulera sjuksköterskans kärnkompetenser. Arbetet 
bedrevs i USA och startades vid Institute of Medicine of the National Academies (IOM) för 
att sedan avslutas år 2007 av Quality and Safety Education for Nurses (QSEN). 
Kompetenserna som formulerades ansågs nödvändiga för att lidande och fel som begicks i 
vården skulle minskas samt för att kvaliteten och säkerheten inom vården skulle förbättras 
(Leksell & Lepp, 2015). Det som i Sverige kallas kärnkompetensområden benämns 
internationellt för kompetenskategorier. Sjuksköterskans kärnkompetenser består av sex 
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områden som alla anses nödvändiga för att kunna bedriva god vård och samtliga kompetenser 
ska ingå i all utbildning inom professionen för att möta framtida krav på vården. De sex 
kärnkompetenserna är: Samverkan i team, Säker vård, Informatik, Personcentrerad vård, 
Evidensbaserad vård samt Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling (Cronenwett et al. 
2007). 
 
2.2 Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskor måste konstant reflektera över det egna arbete för att kunna utvecklas. Det 
krävs kunskap i hur en komplicerad praktisk vårdsituation ska hanteras samtidigt som 
patienten ska informeras om vad som försiggår. Ytterligare behöver sjuksköterskan följa 
etiska föreskrifter, tänka på hygieniska aspekter och prioritera samt planera för vilken patient 
som ska få vård härnäst (Finnström, 2014). 
 
“Sjuksköterskeyrket är ett yrke med hög komplexitet och den professionella sjuksköterskan 
måste ha den kunskap och förförståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och 
förhållningssätt som är relevant för att kunna utöva yrket på ett sätt som leder till god och 
patientsäker omvårdnad” (Finnström, 2014, s. 62). 
 
Sedan 1958 har sjuksköterskeyrket varit ett legitimerat yrke i Sverige, vilket innebär att yrket 
kräver en viss kompetens och att individer utan legitimation inte får arbeta som 
sjuksköterskor (Jakobsson & Lützen, 2009). Legitimationen innebär att sjuksköterskan 
besitter den kunskap som arbetet kräver samt att han/hon arbetar efter aktuella lagar och 
föreskrifter. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och om det misstänks att en 
sjuksköterska bryter mot de skyldigheter som yrket innebär eller utgör en fara för patienter, 
ska detta anmälas av vårdgivaren till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Om IVO 
anser att anmälan är allvarlig förs ärendet över till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN), som i sin tur tar beslut om vilka konsekvenser anmälan kommer få (Finnström, 
2014).  
 

2.2.1 Hälso- och sjukvårdslag  
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) syftar till att medicinskt förebygga, utreda 
samt behandla skador och sjukdomar. Vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen med 
respekt för människors lika värde och värdighet. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig 
samt bedrivas med god kvalitet, hygien och tillgodose patientens trygghet i vården. Vården 
ska utgå från patientens integritet, självbestämmande och bygga på respekt. Relationen mellan 
hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas samt patientens behov av säkerhet och kontinuitet 
ska tillgodoses. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar därtill att “Där det bedrivs hälso- och 
sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god 
vård skall kunna ges” (SFS 1982:763, 2e §). 
 
2.3 Arbetsmiljö 

      En hälsosam arbetsmiljö är en arbetsplats där riktlinjer, procedurer och systemet är utformat 
så att personalen kan möta organisationens mål och samtidigt uppnå personlig tillfredsställelse 
i sitt arbete (Disch, 2002). Huddleston (2014) menar att för att uppnå en god arbetsmiljö krävs 
det tillit, kommunikation och samarbete mellan alla medarbetare. Ytterligare krav är att 
människor känner sig uppskattade samt att de blir respektfullt och rättvist behandlade. 
Arbetsmiljön syftar till att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och säkert. Målet är att 
förhindra arbetsskador och ohälsa relaterat till arbetet (ibid.). Det finns en oro över hur 
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personalen inom hälso- och sjukvården mår. Brister i bemanningen, återkommande 
omstruktureringar, stress, minskade möjligheter till återhämtning och besparingar kan vara 
orsaker till att personalen inte mår bra. En stor anledning till att sjuksköterskor accepterar en 
bristande arbetsmiljö kan möjligtvis bero på den lojalitet de känner mot sina patienter 
(Nitzelius & Söderlöf, 2008). 
 
2.3.1 Arbetsmiljölag 
Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) reglerar arbetstagarens roll och syftar till att 
förebygga ohälsa och olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i sin helhet. Lagen gäller all 
verksamhet där arbetstagare utför arbete under ledning av en arbetsgivare. Arbetsgivaren ska 
tillsammans med personalen arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och se till att 
arbetslokalen är utformad och inredd så att arbetet kan utföras på ett tryggt och säkert sätt 
utan risk för fall eller andra olyckor. Omgivningen, lokaler och utrustning ska vara 
hälsosamma och hygieniska för att kunna nyttjas utan risk för ohälsa eller skada. Det är 
arbetsgivarens uppgift att eliminera risker för ohälsa eller skada. Arbetsförhållandena ska 
anpassas individuellt för varje människas olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt och 
personalen ska få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation. 
 
2.4 Patientsäkerhet 
Patientsäkert arbete innebär att skydda patienten från vårdskada. Bristande patientsäkerhet är 
ett problem både i Sverige och internationellt. En vårdskada är en konsekvens av en negativ 
händelse vilket betyder att vårdskadan skulle kunna undvikas om omständigheterna varit 
annorlunda. En vårdskada kan exempelvis vara läkemedelsmisstag, vårdrelaterade 
infektioner, fallskador, felaktiga eller försenade diagnoser och behandlingar samt bristande 
omvårdnad som exempelvis kan leda till trycksår (Öhrn, 2011). Hallberg (2012) belyser att 
patientsäkerheten ska förbättras inom fyra områden: Trycksår, Fallskador, Vårdrelaterade 
infektioner och Läkemedelsfel i övergångar inom vården. Arbetet med patientsäkerhet och att 
förhindra vårdskador är relativt nytt inom hälso- och sjukvården. Kvalitetsbristerna har först 
börjat uppmärksammats ordentligt under 2000-talet och fram till 1990-talet användes begrepp 
som komplikationer och biverkningar för att beskriva oönskade händelser inom vården. 
Hälso- och sjukvården står idag öppet för att det förekommer vårdskador som är undvikbara 
och att det dessutom är relativt vanligt förekommande (ibid.). 
 

2.4.1 Patientsäkerhetslag 
Avsikten med Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) är att inom hälso- och sjukvården 
främja en hög säkerhet för patienterna. Lagen syftar till att skydda mot vårdskador. Med 
vårdskada avses fysisk eller psykisk skada, lidande, sjukdom eller dödsfall som genom 
lämpliga åtgärder hade kunnat undvikas vid kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig 
vårdskada innebär att patienten får bestående skador, ökat vårdbehov eller dödsfall. När 
vårdskada eller risk för vårdskada uppstår är vårdgivaren skyldig att anmäla händelsen till 
IVO. Syftet är att utreda det inträffade för att i framtiden undvika liknande händelser. Hälso- 
och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Personalen ska därför rapportera till vårdgivaren om vårdskador samt händelser som hade 
kunnat medföra vårdskador (ibid.). 
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2.4.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet  
enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) 
Enligt SOSFS 2005:28 med ändringsföreskrifter är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser i 
samband med vård, undersökning eller behandling av en patient som har medfört eller riskerat 
att medföra allvarlig skada eller sjukdom. Det primära syftet med föreskriften är att förhindra 
att liknande händelser eller situationer upprepas i framtiden, genom att objektivt utreda den 
anmälda händelsen. Lex Maria finns också till för att den drabbade eller dess närstående ska 
få kunskap och klarhet om vad som inträffat och varför det inträffade . 
 
2.5 Etik inom sjuksköterskeyrket. 
Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja 
hälsa, Att förebygga sjukdom, Att återställa hälsa och Att lindra lidande. Vård ska ges i 
enlighet med respekt för mänskliga rättigheter och oberoende av etnicitet, religion, social 
ställning, politiska åsikter, ålder, kön eller sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Den etiska koden består av fyra olika områden: Sjuksköterskan och allmänheten, 
Sjuksköterskan och yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen samt Sjuksköterskan 
och medarbetare. Områdena innebär att sjuksköterskan i sitt arbete ska visa hänsyn till 
patientens värderingar, vanor och tro, ge noggrann information så patienten kan fatta beslut 
om samtycke till omvårdnad och/eller behandling alternativt välja att avstå behandling samt 
garantera sekretess. Vidare bör sjuksköterskan medverka i att utarbeta nya riktlinjer för god 
omvårdnad, skapa en miljö som främjar god vård samt att främja personalens hälsa. 
Forskning inom omvårdnad och hälsa bör med hjälp av riktlinjer bedrivas, spridas och 
användas med en positiv inställning (ibid.). Enligt värdegrund för omvårdnad, så är ett etiskt 
handlande både en personlig och social process. Etiskt lärande sker och utvecklas i den 
vårdkultur sjuksköterskan är verksam i. Att reflektera över en situation som anses etiskt 
problematisk kan leda till att ny kunskap uppnås. Enskild reflektion över de egna 
handlingarna, tankarna och känslorna kan sedan användas i en dialog med andra för att pröva 
kunskapen i relation till andra. Även etiska reflektioner i grupp och etikronder kan vara 
positivt på arbetsplatser där beslut som kan anses etiskt svåra ska fattas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). 
 
2.6 Teoretiskt perspektiv 
Karasek och Theorell (1990) har tagit fram en modell, Krav-kontrollmodellen, som beskriver 
relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 
människan får i sin miljö. Modellen används ofta för att kartlägga de psykosociala 
förhållandet på arbetsplatser. Den beskriver de yttre krav individen har i förhållande till stödet 
en människa kan få och den kontroll som upplevs. Nedan beskrivs de kategorier som ingår i 
Krav-kontrollmodellen. 
 
2.6.1 Krav-kontrollmodell 
Att en människa upplever sig ha kontroll över sin egen situation är viktigt för att upprätthålla 
hälsan. Vid förlorad kontroll eller risk att förlora kontroll startar stressreaktioner som kan 
påverka individens hälsa negativt. Om personen istället upplever sig ha kontroll kan de flesta 
vardagssituationer bemästras även vid oväntade situationer som plötsligt uppstår. Modellen 
består av tre kategorier: Krav, Beslutsutrymme och Stöd. Den första kategorin innefattar de 
krav som människan förväntas utföra. Beslutsutrymme innebär den möjlighet arbetstagaren 
har att själv påverka sitt arbete. Den tredje kategorin beskriver det stöd arbetstagaren får på 
arbetsplatsen. Idealet är att arbetstagaren har rimliga krav, högt beslutsutrymme och stöd. 
Motsatsen till idealet är den iso-spända situationen vilket är ett tillstånd då risken för sjukdom 
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är hög (Theorell, 2012). För att kunna relatera sjuksköterskans arbete till krav- 
kontrollmodellen har modellen modifierats av författarna. Modifieringen innebar att modellen 
förenklades genom att fyra begrepp plockades bort och ersattes med sjuksköterskan (Se Figur 
1).  
 

 
 
Figur 1. En modifierad Krav-kontrollmodell enligt Karasek & Theorell (1990). 
 
2.7 Problemformulering 
Bristande patientsäkerhet är ett problem både i Sverige och internationellt. Sjuksköterskan 
måste kunna utöva yrket på ett sätt som leder till god och patientsäker omvårdnad samtidigt 
som lagar och föreskrifter som reglerar professionen följs. För att uppnå en hälsosam 
arbetsmiljö krävs en arbetsplats där personal kan möta organisationens mål och uppnå 
personlig tillfredsställelse i sitt arbete. Trots att mycket resurser läggs ned på arbetet med 
patientsäkerhet, drabbas ungefär 3000 patienter årligen av allvarliga vårdskador. Därför är det 
viktigt att identifiera faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten 
hos vuxna och deras vårdskador. 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka 
patientsäkerheten hos vuxna personer. 

4. Metod 
4.1 Design 
Studien har en deskriptiv design och utfördes som en litteraturstudie. Litteratur inom ämnet 
söktes systematiskt fram, granskades kritiskt och sammanställdes (Kristensson, 2014). 
 
4.2 Sökstrategi 
För att söka fram relevanta artiklar som svarade mot syftet användes databaserna Cinahl och 
Medline som har ett brett utbud inom ämnet omvårdnad. Meningsbärande ord i syftet 
identifierades, vilka var Sjuksköterskor, Arbetsmiljö och Patientsäkerhet. Därefter söktes 
ämnesord fram i Cinahl med Cinahl-Headings och med MeSH-termer i Medline för att 
säkerställa ordens betydelse och relevans. När ämnesord hade identifierats gjordes en sökning 
på varje ämnesord enskilt, för att sedan enligt Kristensson (2014) kombinera sökningarna med 
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de booelska sökoperanderna “AND” och “OR”. Sökningarna avgränsades i båda databaserna 
till år 2005-2016, engelskt språk, peer reviewed och artiklar som inkluderade vuxna patienter. 
Totalt genomfördes fem olika sökningar i databaserna. Sökningarna presenteras i en 
sökmatris, Bilaga 1. 
 
4.3 Urval 
För att identifiera artiklar som svarade mot syftet utfördes fyra urvalssteg. De två första 
stegen utfördes enskilt i varje databas medan steg tre och fyra utfördes gemensamt. I första 
steget lästes alla 202 titlar för att exkludera artiklar som inte svarade mot syftet. I andra 
urvalet granskades och lästes sammanlagt 83 abstract tillhörande de artiklar med relevant titel. 
I tredje steget lästes 32 artiklar i fulltext som svarade mot syftet. Efter att artiklarna lästs i 
fulltext inkluderades 14 artiklar till studien. Artiklar som behandlade sjuksköterskor inom all 
hälso- och sjukvård, vuxna patienter och som svarade mot syftet inkluderades. 
Exklusionskriterier var artiklar som innefattade andra yrkesprofessioner än sjuksköterskor, 
patienter som var under 18 år, eller på annat sätt inte svarade mot syftet. De 14 artiklarna 
granskades kritiskt med fokus på syfte och metod utifrån granskningsmallar av Forsberg och 
Wengström (2013) och artikelmatriser skapades. En bedömning av artiklarnas kvalitet 
genomfördes. Efter granskningen exkluderades tre artiklar då det framkom att två artiklar 
innehöll andra professioner än sjuksköterskor och en artikel inkluderade pediatrisk vård. 
Totalt ingick 11 artiklar i studien. Granskning av artiklarna presenteras i artikelmatriser, se 
Bilaga 2. 
 
4.4 Dataanalys 
Data analyserades genom en integrerad analys där resultatet sammanställdes i olika kategorier 
och subkategorier (Kristensson, 2014). Analysen av resultatet i de utvalda artiklarna utfördes 
på varsitt håll av båda författarna. Text som svarade till syftet markerades, därefter jämfördes 
och diskuterades funna likheter och olikheter i artiklarna. Resultat som svarade till syftet 
färgkodades och därefter bildades kategorier och subkategorier (Forsberg & Wengström, 
2013). Fyra kategorier identifierades vilka var Kommunikation i teamet, Resurser, 
Individuella faktorer samt Verksamhet. Därefter identifierades fem olika subkategorier; 
Arbetsbelastning och Bemanning som relateras till kategorin Resurser. Erfarenhet och 
kompentens, Utmattning och Motivation relaterades till kategorin Individuella orsaker, se 
bilaga 3.  
 
4.5 Etiska överväganden 
För att författarna inte skulle färgas av varandra genomfördes urvalet av artiklarna enskilt 
(Kristensson, 2014). För att inte styra resultatet har ett neutralt synsätt använts och ingen 
hänsyn har tagits till personliga åsikter och värderingar vid inkludering och exkludering av 
artiklar. Enbart artiklar som var vetenskapligt granskade och etiskt godkända inkluderades. I 
diskussionen har författarna tydligt visat vad som är personliga värderingar och vad som är 
presenterat resultat (Forsberg & Wengström, 2013).  
 

5. Resultat 
Resultatet baseras på 11 artiklar varav tre kvalitativa och åtta kvantitativa. Studierna är 
utförda bland annat i Asien, Nordamerika och Europa. Resultatet presenteras utifrån valda 
kategorier och subkategorier, se tabell 1. Förekomsten av kategorierna och subkategorierna i 
de sammanställda artiklarna presenteras i bilaga 3.  
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                       Tabell, 1. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Kommunikation i teamet *  

Resurser Arbetsbelastning 
Bemanning 

Individuella faktorer Erfarenhet och kompetens 
Utmattning 
Motivation 

Verksamhet - 

   
 
5.1 Kommunikation i teamet 
Att vara en del av ett team hjälpte sjuksköterskor att känna sig säkra i det dagliga arbetet. 
Teamet skapade en miljö där sjuksköterskorna kände sig säkra att ifrågasätta administrering 
av läkemedel eller andra delar av den medicinska processen. För att ett fungerande team 
skulle existera krävdes en tilltro till varandra samt att teamet höll personalen trygga och säkra. 
I studien framkom även att patienten var en del av teamet och genom att aktivt delta i sin 
behandling bidrog patienten till en säkrare process vid läkemedelsadministration. Att ingå i 
teamet innebar även i vissa fall att adressera brister i omvårdnaden, även här skyddade hälso- 
och sjukvårdspersonalen varandra genom att diskutera den händelsen som kunnat riskera 
skada, öppet i teamet och hur en liknande situation kunde undvikas i framtiden. 
Sjuksköterskorna i studien menade att ett fungerande team bestående av trovärdiga personer 
betydde att ett skyddsnätverk skapades och misstag som skulle kunna riskera i en vårdskada 
undveks. En avgörande del för att gruppen skulle ha de attribut som ovan nämnts är att 
möjligheten till effektiv kommunikation existerar (McBride-Henry & Foureur, 2007). 
Bristande samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonalen i omvårdnadsteamet med fokus 
på minskad tillgång till läkare och konflikter gällande omvårdnaden var ett problem (Valiee, 
Peyrovi & Nikbakht Nasrabadi, 2014). Sjuksköterskor nämnde vikten av ett fungerande team 
vid förbättringsarbetet med patientsäkerhet. Även nackdelar med teamarbete fanns, såsom 
brist på kritik och en motvilja att förändra arbetssättet (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007) 
 
Mobbning och alla typer av ohövlighet på arbetsplatsen var förknippat med vårdkvalitet, 
avvikande händelser och antaganden om risker i patientsäkerheten. Sjuksköterskorna 
rapporterade emellertid att mobbning inte förekom ofta på arbetsplatsen. Alla former av 
felbehandling på arbetsplatsen hade direkt påverkan på vårdkvalitet och antal rapporterade 
fall av avvikande händelser på avdelningen. Mobbning och ohövlighet från läkare var de 
felbehandlingar som påverkade patientsäkerheten mest (Spence Laschinger, 2014). 
Majoriteten av de känslomässiga övergreppen skedde av patienter och anhöriga, men upp till 
en femtedel kom från medarbetare (Roche, Diers, Duffield & Catling- Paull, 2010).  
 
Kommunikation mellan personalen i det multiprofessionella teamet var avgörande om vården 
skulle vara patientsäker, dock var de existerande kommunikationskanalerna till stor del 
ineffektiva. Svårigheterna med kommunikationen resulterade i ett bristfälligt system som 
kunde leda till misstag. Till följd av det förlitade sig ofta sjuksköterskor på sig själva och sin 
egen erfarenhet i många situationer, så att de på så vis kunde hålla sig själva och sina kollegor 
säkra. Det fanns situationer då patienten förhindrade misstag genom att medverka i 
läkemedelsadministreringen och påpekade om det var något som var fel. Det ledde till att 
sjuksköterskan undvek att begå misstag och risken för att patienten skulle utsättas för 
vårdskada undveks (McBride-Henry & Foureur, 2007). Kommunikation och samarbete inom 
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omvårdnadsteamet på sjukhusavdelningar var nödvändigt för att kunna tillhandahålla en 
patientsäker vård. Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna hade vid flertalet tillfällen 
mottagit återkoppling och möjlighet till kommunikation angående misstag som begåtts, samt 
ansågs ha en öppenhet och god kommunikation inom teamet på avdelningen (Toode, 
Routasalo, Helminen & Suominen, 2014).  
 
Jourläkare i teamet som inte besvarade sjuksköterskans kommunikation och brist på tålamod 
hos den inväntande sjuksköterskan kunde leda till att ansvaret för en patient vältrades över 
fram och tillbaka mellan läkare och sjuksköterska. Resultatet blev en dålig kontroll och 
hantering av patientens tillstånd (Valiee et al., 2014). Av cirka 10.000 tillfrågade 
sjuksköterskor i Sverige ansåg 42% att det förekom en stor del samarbete mellan 
sjuksköterskor och läkare på sjukhusen, och 11% ansåg att samarbetet fungerade bra. Över 
hälften av alla sjuksköterskor i de samtliga 12 Europeiska länderna som deltog i studien 
menade att samarbetet med läkare inte fungerade bra (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den 
Heede & Sermeus, 2012). Läkemedelsrelaterade misstag hade ett samband med 
kommunikation. Sambandet innebar att när sjuksköterskor ansåg sig ha en god 
kommunikation med läkare, så minskade misstag med läkemedel och medicinering. Vidare 
framkom att lunginflammationer och urosepsis till följd av kateterbärande hade ett samband 
med kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare (Manojlovich & DeCicco, 2007). 
Enligt studien av Van Bogaert, Dilles, Wouters och Van Rompaey (2014) ökade inte antalet 
urinvägsinfektioner vid dålig kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor.  
 
5.2 Resurser 
5.2.1 Arbetsbelastning 
När sjuksköterskor utförde sysslor utöver ordinarie arbetsuppgifter på grund av hög 
arbetsbelastning ökade risken för misstag. En ökad arbetsbelastning med sammanhängande 
skift, tunga arbetspass, ett högt antal sjuka patienter och överbelagda avdelningar gav en ökad 
arbetsbelastning på sjuksköterskor. Därmed ökade risken att misstag begicks (Valiee et al., 
2014). Sjuksköterskor upplevde en press på att arbetet skulle effektiviseras och att samma 
arbetsuppgifter skulle utföras på kortare tid. Den ökade arbetsbelastningen ledde till 
försämrad koncentration vilket resulterade i att misstag lättare begicks (Alfredsdottir & 
Bjornsdottir, 2007). Sjuksköterskor uppskattade att antalet lunginflammationer, 
urinvägsinfektioner och läkemedelsmisstag var associerade till hög arbetsbelastning. Även 
kvaliteten på vården överlag hade ett samband med sjuksköterskans arbetsbelastning (Van 
Bogaert et al., 2014). De flesta sjuksköterskor menade att många uppgifter förblev ogjorda 
eller ofullständiga till följd av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Majoriteten av 
sjuksköterskorna prioriterade smärthantering och behandlingar, medan uppgifter som samtal, 
tröst och utbildning till patienter och anhöriga ej blev genomförda (Aiken et al., 2012). Enligt 
en studie av Ausserhofer et al. (2012) framkom det att det inte fanns ett samband mellan ett 
högre antal patienter per sjuksköterska och behandlingsresultat. 
 
När antalet känslomässiga övergrepp ökade från både patienter, anhöriga och kollegor, skedde 
även en ökning av mängden extratid som krävdes för att färdigställa omvårdnadsarbetet varje 
skift. Därtill ökade antalet försenade och uppskjutna uppgifter. Antalet oavslutade uppgifter 
varje skift var förknippat med alla typer av våld på arbetsplatsen. När skillnaden mellan den 
vård som patienter krävde och den vård som fanns att tillgå ökade, steg frekvensen av både 
fysiskt våld och hot om våld. Det framkom även att när antalet patienter på avdelningen som 
väntade placering på olika vårdinrättningar ökade, ökade även sjuksköterskors upplevelser av 
fysiskt våld eller hot om våld. Fysiskt våld var förknippat med fall, misstag rörande 
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medicinering och sen administrering av läkemedel. Hot om våld var kopplat till både fall och 
misstag med medicinering (Roche et al., 2010). 
 
5.2.2 Bemanning 
Bristen på sjuksköterskor medförde en ökning av antalet patienter som sjuksköterskan hade 
patientansvar för under sitt arbetspass. Ökningen medförde även att fler misstag begicks av 
sjuksköterskor samt att vårdskador uppstod till följd av att tiden inte räckte till (Valiee et al., 
2014) Sjuksköterskor uttryckte särskild oro relaterat till bemanning vid medicinering och 
läkemedelshantering. Bristen på sjuksköterskor beskrevs som en säkerhetsbrist och bedömdes 
leda till att misstag begicks (McBride-Henry & Foureur, 2007). Sjuksköterskorna upplevde en 
osäkerhet i om det fanns tillräckligt med personal på arbetsplatserna för att hantera hög 
arbetsbelastning och tillhandahålla bästa möjliga vård till patienter (Alfredsdottir & 
Bjornsdottir, 2007; Toode et al., 2014). Tervo-Heikkien, Partanen, Aalto & Vehviläinen- 
Julkunen (2008) beskrev att när lämplig bemanning saknades på avdelningen ökade antalet 
avvikande patienthändelser. 
 
5.3 Individuella faktorer 
5.3.1 Erfarenhet och kompetens 
Brist på erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskor visade sig kunna leda till misstag och 
påverka patientsäkerheten. En nyexaminerad sjuksköterska som ännu inte hunnit bilda sig 
erfarenhet inom yrket alternativt fått möjlighet att inhämta den kunskap som krävdes på sin 
nya arbetsplats kunde eventuellt begå misstag (Valiee et al., 2014). Att besitta en praktisk 
kunskap om de läkemedel sjuksköterskan administrerade och hanterade dagligen, eller var 
information om läkemedlet kunde hämtas, ansågs enligt sjuksköterskor vara en viktig del i 
processen av att känna sig säker i sitt arbete (McBride-Henry & Foureur, 2007). Brist på 
kompetens ansågs vara en orsak till att misstag begicks (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). 
 
Antal år och erfarenhet av yrket var förknippat med läkemedelsmisstag. Det positiva 
sambandet visar att sjuksköterskor med fler år erfarenhet var mer frekventa med att rapportera 
läkemedelsmisstag (Manojlovich & DeCicco, 2007). Med högre utbildad personal samt bättre 
relationer bland läkare och sjuksköterskor, minskade både fysiskt och emotionellt våld på 
arbetsplatsen vilket ledde till en tryggare miljö för både sjuksköterskor och patienter (Roche 
et al., 2010). 
 
5.3.2 Utmattning  
Utmattning ansågs enligt sjuksköterskorna vara en av de viktigaste anledningarna till varför 
fel och misstag begicks eller riskerade uppstå inom vården (Valiee et al., 2014). Utmattning 
av vårdpersonal på äldreboenden var förknippat med urinvägsinfektioner och 
läkemedelsmisstag. Ett utav fem boenden hade höga eller mycket höga medelvärden för 
utmattning hos personalen (Van Bogaert et al., 2014). Sjuksköterskor kände sig utmattade 
efter varje arbetspass, de upplevde en trötthet som växte med tiden och det fanns en oro över 
hur länge de skulle orka fortsätta arbeta under de rådande förhållandena på arbetsplatsen 
(Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007).  
 
5.3.3 Motivation  
Misstag i vården kunde ske till följd av brist på motivation. Överdriven press på 
sjuksköterskan kunde leda till bristande motivation och vilja (Valiee et al., 2014). 
Sjuksköterskors uppfattning om sin arbetsplats påverkade deras oberoende och verkliga 
motivation. De faktorer som stod i relation till att påverka sjuksköterskors motivation till 
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största del var kommunikation inom arbetsteamet, övergångar i omvårdnaden av patienter, 
engagemang och självbestämmande samt kommunikation och öppenhet. De sjuksköterskor 
som upplevde att de hade möjlighet att dela arbetsbelastningen med någon annan var mer 
motiverade än de som inte hade samma möjlighet. Studien visar även att de sjuksköterskor 
som enbart arbetade på sin nuvarande arbetsplats var mer motiverade än de sjuksköterskor 
som samtidigt arbetade på andra vårdinrättningar. Motiverade sjuksköterskor hade mer tilltro 
till att patienterna skulle vara säkra, samt indikerade att de hade en högre nivå av 
patientsäkerhet på sin avdelning (Toode et al., 2014). Flera av sjuksköterskorna beskrev ett 
beroende till den spänning som arbetet medförde. De uppskattade tempot och ville vara 
effektiva, samtidigt som de upplevde att det skedde på personalens bekostnad (Alfredsdottir 
& Bjornsdottir, 2007). 
 
5.4 Verksamhet 
Antalet fall, det vill säga vårdskada, på äldreboenden var enligt sjuksköterskor kopplat till 
verksamheten (Van Bogaert et al., 2014). Kvaliteten på sjuksköterskans arbetsmiljö var en 
signifikant förutsägelse för trycksår rapporterade av sjuksköterskor, dock inte för andra 
behandlingsresultat eller vårdskador (Ausserhofer et al., 2012). Utformningen av den fysiska 
arbetsmiljön kan leda till misstag och påverkan på patientsäkerheten. Teknologi och apparatur 
som är gammal och inte uppnår den standard som krävs kan leda till misstag. Även 
avdelningens utformning kan hota patientsäkerheten om möjligheten till övervakning av 
patienter är begränsad (Valiee et al., 2014).  
 
McBride-Henry & Foureur (2007) menar att sjuksköterskor håller ledningen ansvariga för 
placerandet av sjuksköterskor i osäkra situationer. En misstro och ett agg mot ledningen 
byggdes upp då personalstyrkan var starkt bristfällig och sjuksköterskorna ansåg att misstag 
rörande medicinering och läkemedelsadministrering inte gick att undvika. Möjligheten och 
förmågan att inhämta ny kunskap om läkemedel fanns ej att tillgå inom verksamheten, vilket 
ledde till att sjuksköterskorna ansåg att organisationen och de system som fanns inte alltid 
stödjer ett säkert praktiserande (ibid.). Teamen var ofta underbemannade och sjuksköterskor 
ansåg att det var ledningens ansvar att åtgärda (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). 
 
En studie gjord av Aiken et al., (2012) visar att sjuksköterskor i flertalet länder i Europa 
beskrev att det fanns brister i ledningen. Bekymmer och oro hos personalen som 
rapporterades till ledningen fick inget gensvar och möjligheter för sjuksköterskor att delta i 
beslut rörande målsättningar saknades. I 11 av 12 länder som deltog i studien ansåg mellan en 
fjärdedel till en tredjedel av sjuksköterskorna att patientsäkerhet inte var en prioritering hos 
ledningen. I Sverige svarade cirka en tredjedel av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien att 
personalen har möjlighet att ifrågasätta beslut eller handlingar fattade av de med högre 
befogenhet. Lika stor del av sjuksköterskorna ansåg även att patientsäkerheten inte var en 
prioritering hos ledningen. 
 
Arbete som inte utfördes efter verksamhetens rutiner ledde ofta till misstag (McBride-Henry 
& Foureur, 2007). Att följa rutiner vid läkemedelsadministrering såsom att kontrollera 
information och räkna måste alltid följas. En rutin för verksamheten var att rapportera 
avvikelser, för att kunna följa upp och förhindra att liknande misstag skedde igen. Däremot 
var det flera sjuksköterskor som drog sig för att rapportera misstag på grund av en rädsla av 
att bli skuldbelagd. Sjuksköterskorna valde istället att anförtro sig till kollegor som de kände 
en tillit till och misstag kunde på så sätt förhindras genom att tillsammans diskutera fram 
strategier som förhindrade att händelsen skulle upprepas (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007).  
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5.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att sjuksköterskor överlag upplevde att flera olika faktorer i arbetsmiljön 
kunde påverkade patientsäkerheten. Både organisatoriska, individuella och patientrelaterade 
orsaker kunde påverka arbetet och resultera i negativa behandlingsresultat. Vikten av ett 
fungerande team och kommunikation lyftes i flera av de vetenskapliga artiklar som ingår i 
studien. När sjuksköterskan hade ett bra stöd av kollegor och kommunikationen var effektiv, 
ansågs vårdskador inom vården minska. Sjuksköterskor upplevde en hög arbetsbelastning och 
brister i bemanningen vilket ledde till påverkan på patientsäkerheten. Det var nödvändigt att 
samarbetet och kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor effektiviserades för att 
patientsäkerheten skulle förbättras. Resultatet visade även att sjuksköterskor beskrev brister i 
ledningen och arbetsmiljön samt att patientsäkerheten inte var något som prioriterades av 
verksamheten.  
 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar 
patientsäkerheten hos vuxna personer. För att svara på syftet genomfördes en litteraturstudie 
med systematiska sökningar då det ansågs vara en relevant metod för att sammanställa och få 
en överblick över tidigare och aktuellt forskningsläge. Artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats inkluderades till litteraturstudien. Artiklar med de båda ansatserna kan med 
fördel användas då det undersökta fenomenet kan klarläggas från olika synsätt (Forsberg & 
Wengström, 2013).  
 
Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Medline på grund av att de har en 
omvårdnadsinriktning med vissa medicinska inslag (Karlsson, 2012). Att genomföra 
sökningen i olika databaser ökar chansen att finna artiklar med relevans till studien samt 
stärka arbetets validitet, reliabilitet och trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). För att 
enbart söka fram aktuell forskning begränsades sökningen till tidsintervallet 2005-2016. En 
tidsperiod på 10 år ansågs vara passande i denna studie och då sökningen skedde i början av 
2016 inkluderades år 2005 för att uppnå hela 10års perioden. Inga vetenskapliga artiklar som 
var äldre än 2007 användes i det slutgiltiga resultatet, vilket kan anses vara en styrka då 
forskningen var aktuell. 
 
Litteraturen som granskades och användes i studien var enbart primärkällor och publicerade 
vetenskapliga artiklar. Inkluderade artiklar har genomgått “Peer review” för att nivån på 
studien ska bedömas vara av god kvalitet (Härnqvist, 1999). Artiklarna som valts ut till 
studien granskades var för sig med hjälp av granskningsmallar av Forsberg och Wengström 
(2013) med fokus på syfte och metod. Författarna har kvalitetsgranskat de vetenskapliga 
texterna med hjälp av granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa studier för att 
stärka reliabilitet, validitet och trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Granskningen skedde på 
varsitt håll för att författarna inte skulle påverka varandra (Kristensson, 2014). Om oenighet 
uppstod om en studie skulle inkluderas eller ej, gick studien vidare för fortsatt granskning och 
ytterligare bedömning. Tre av de 14 artiklar som först inkluderades visade sig inte vara 
relevanta för populationen som studeras och de fick uteslutas från litteraturstudien. Efter urval 
och granskning kvarstod 11 artiklar som inkluderades i det slutgiltiga resultatet (Rosén, 
2012). Samtliga artiklar granskades först enskilt för att sedan jämföra resultatet för att göra 
granskningen mer pålitlig.  
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Då litteraturstudien innehåller artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats användes 
integrerad analys som analysmetod. Analysen genomfördes genom att texter kategoriserades 
och resultat som kunde relateras till varandra i de olika artiklarna sammanfattades 
(Kristensson, 2014). Analysen av resultatet i de utvalda artiklarna utfördes på var sitt håll av 
båda författarna. Därtill ansågs det att risken för att resultat ska ha försummats minimerades. 
Författarnas förförståelse om det studerade ämnet kan ha påverkats då vetenskapliga artiklar 
lästes tidigt i forskningsprocessen. Analysen av data kan ha påverkats av att viss information 
redan var bekant vilket leder till att den vetenskapliga kvaliteten kan ha minskat (Polit & 
Beck, 2012). Resultatet av studien kan ha påverkats av att det är författarnas första 
genomförda arbete (Henricsson, 2012).  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att flertalet faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar eller 
kan påverka patientsäkerheten samt att förhållandet mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och 
patientsäkerhet även är ett internationellt problem. The American Association of Critical-Care 
Nurses (AACN, 2005) har identifierat sex olika normer för att etablera och upprätthålla en 
god arbetsmiljö. Normerna representerar evidensbaserade och relationscentrerade principer 
för ett professionellt utförande. De sex olika normerna är: Yrkeskunnig kommunikation, 
Samarbete, Effektivt beslutsfattande, Lämplig bemanning, Meningsfullt erkännande och 
Tillförlitligt ledarskap. Standarderna är utformade för att användas till grund för en 
eftertänksam reflektion och en engagerande dialog rörande den rådande verkligheten kring 
arbetsmiljön. Författarna anser att resultatet påvisar brister i samtliga normer med undantag 
för effektivt beslutsfattande. 
 
Vikten av ett fungerande teamsamarbete på arbetsplatsen och en god kommunikativ förmåga 
mellan sjuksköterskor och olika professioner beskrivs i samtliga vetenskapliga artiklar 
förutom de av Ausserhofer et al. (2012) och Tervo- Heikkinen et al. (2008). Samverkan 
mellan olika professioner inom vården har blivit ett nyckelbegrepp då patienters 
sjukdomstillstånd och behov blir alltmer komplexa. Allvarliga konsekvenser kan uppstå för 
både patienter och närstående om det uppstår brister i samarbetet. Detta innefattar både 
samverkan inom sjukhuset samt mellan olika vårdverksamheter (Lidén, 2009). Ett fungerande 
arbetsteam leder till trygghet och säkerhet hos personalen. En tillit och tilltro till varandra 
finns i gruppen samt att hjälp och stöttning finns att tillgå när så krävs (McBride-Henry & 
Foureur, 2007). Resultatet i studien styrks även av Dunér och Blomqvist (2009) som menar 
att teamarbete kan framhållas som en föredömlig arbetsform för att olika yrkesgrupper ska 
kunna samarbeta och samverka. Teamet kan även vara en viktig del vid arbete med 
övergripande uppgifter och mål. 
 
En egen åsikt är att arbete under hög press med samtidig otrygghet på arbetsplatsen och i 
teamet kan vara en risk för både sjuksköterskor och patienter. Vården kan försämras och fler 
vårdskador kan uppstå samt att sjuksköterskans hälsa kan påverkas negativt. Resultatet visade 
att bristen på sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal tillsammans med en ökad 
arbetsbelastning i form av sammanhängande skift, tunga arbetspass, ett högt antal sjuka 
patienter och överbelagda avdelningar gav en ökad press på sjuksköterskor. En kombination 
av press och försämrad koncentrationsförmåga leder till att misstag lättare begås (Valiee et 
al., 2014; Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). En studie utförd i Schweiz av Ausserhofer et al. 
(2012) säger dock emot övriga funna resultat om att ökad arbetsbelastning leder till försämrad 
patientsäkerhet. De menar istället att det inte finns ett samband mellan ett högre antal 
patienter per sjuksköterska och behandlingsresultat.  
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Needleman, Buerhaus, Stewart, Zelevinsky och Mattke (2002) har tillsammans utfört studier 
om bemanning och kvalitet i vården och förhållandet däremellan. Resultatet i deras studier 
visade att mer sjukskötersketid i vårdarbetet samt ett högre antal sjuksköterskor per patient 
ledde till bättre vårdresultat. Frekvensen av lunginflammationer, djup ventrombos och 
hjärtstillestånd var exempel på negativa konsekvenser som minskade. Hos kirurgiska patienter 
minskade även antalet urinvägsinfektioner 
 
Benner (1993) beskriver erfarenhetskunskapen och dess utveckling som en central del i 
sjuksköterskans yrkesutövning. Yrkeskompetensen utvecklas genom en förbättring av både 
praktiska färdigheter och erfarenhetsbaserad kunskap. För att detta ska kunna genomföras 
ställs krav på arbetsmiljön där det måste finnas utrymme för reflektion och diskussion om 
erfarenheter. Resultatet visar att brist på kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor kan leda 
till försämrad patientsäkerhet. Valiee et al. (2014) belyser även hur bristen på möjligheter för 
nyexaminerade sjuksköterskor att inhämta ny kunskap på sin arbetsplats eventuellt kan leda 
till att misstag begås. För att sjuksköterskor ska ha möjlighet att utvecklas och bilda sig ny 
kunskap krävs enligt författarna att verksamheten ska erbjuda utbildningar och tillgänglig 
information om vart aktuell kunskap kan sökas fram. En reflektion kan vara att en blandning 
av nyutbildade och erfarna sjuksköterskor på arbetsplatsen kan bidra till en bredare 
kunskapsutveckling för alla sjuksköterskor. Kombinationen av ny kunskap och beprövad 
kunskap kan leda till en bättre och mer patientsäkervård.  
 
Resultatet visade att i 11 av 12 Europeiska länder som deltog i en studie gjord av Aiken et al. 
(2012) ansåg mellan en fjärdedel till en tredje del av de tillfrågade sjuksköterskorna att 
patientsäkerhet inte var en prioritering hos ledningen. I Sverige angav en tredjedel av 
sjuksköterskorna att patientsäkerhet inte var en prioritering. Sjuksköterskor i flertalet länder 
menade även att det fanns brister i ledningen och att möjligheter att delta i beslut saknades. 
McBride-Henry och Foureur (2007) beskriver hur sjuksköterskor anser att de placeras i osäkra 
situationer av ledningen på arbetsplatsen. Ett agg och en misstro mot ledningen byggdes upp 
av sjuksköterskorna som ansåg att organisationen inte alltid stödjer ett säkert praktiserande av 
vården. En egen åsikt är att samarbetet mellan sjuksköterskor och ledningen måste förbättras 
och det inom en snar framtid. Kommunikationen måste förbättras och tillit och respekt mellan 
de olika personalgrupperna måste byggas upp. Sjuksköterskor bör få uttrycka sina åsikter och 
känna att de har möjlighet att påverka deras arbetsmiljö och utvecklingen av den. Möjligheter 
för reflektion samt uppföljning av förändringar som genomförts kan vara lämpligt. 
Sjuksköterskorna kan även behöva få ett erkännande från ledningen att de är värdefulla och 
gör ett bra jobb. Positiva kommentarer kan öka både motivationen, orken och viljan att utföra 
ett bra arbete hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur enligt resultatet leder till en förbättrad 
patientsäkerhet. En svensk studie som utfördes bland vårdgivare med inriktning på arbete med 
patientsäkerhet, visar att de villkor som hade det högsta antalet svar med total enighet var 
att patienters involvering var viktig för patientsäkerheten. Mer än hälften av deltagarna ansåg 
att sju faktorer var viktiga för att behålla den rådande nivån av patientsäkerhet. Faktorerna var 
följsamhet till hygienrutiner, användandet av checklista för säker kirurgi, försök till ett 
minskande av antibiotikaanvändning, interna diskussioner mellan kommunalrådsledningen, 
ledningen på vårdavdelningar, vårdgivare med flera samt genomförande av orsaks- och 
riskanalyser. För att utveckla patientsäkerheten i framtiden beskrivs bland annat att den 
organisatoriska kulturen som uppmuntrar rapportering och avstyr skuld måste förbättras samt 
att kommunikation mellan personal och patienter och kommunikation mellan vårdpersonalen 
måste bli bättre (Nygren et al., 2013).  
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Sjuksköterskan ska enligt ICN:s etiska kod medverka i att utarbeta nya riktlinjer för god 
omvårdnad, skapa en miljö som främjar god vård samt att främja personalens hälsa (svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet visar att sjuksköterskor i flertalet länder inte känner 
att de har möjlighet att delta i beslut som fattas av ledningen (Aiken et al., 2012). En egen 
reflektion som uppstår till följd av det ovan redovisade resultatet är hur ledningen påverkar 
sjuksköterskans profession. Finnström (2014) beskriver hur sjuksköterskan i sin profession 
ska följa etiska föreskrifter och Jakobsson och Lützen (2009) redogör för att sjuksköterskan 
enligt sin legitimation måste arbeta efter aktuella lagar och föreskrifter. Enligt HSL (SFS 
1982:763) ska vården utgå från patientens integritet och självbestämmande. Resultatet visade 
att de flesta sjuksköterskor menade att många arbetsuppgifter förblev ogjorda eller 
ofullständiga, bland annat samtal och utbildning till patienter och anhöriga (Aiken et al., 
2012). En reflektion är hur komplext sjuksköterskeyrket är och att sjuksköterskan i sitt 
vardagliga arbete stöter på svårigheter som kan påverka hur de utför sitt arbete. Om 
sjuksköterskan inte har tiden till att informera och utbilda patienter så kan patientens 
möjlighet till självbestämmande påverkas. En patient ska ha rätt till att veta vad behandlingar 
går ut på, vilka mediciner han/hon får och hur dessa verkar samt vilka alternativ patienten har 
att välja mellan när beslut ska fattas i den egna vården. Om ledningen inte arbetar för att 
arbetsbelastningen och tidsbristen för sjuksköterskor ska minska påverkas vården till 
patienten och sjuksköterskan har inte möjligheten att uppfylla de krav som legitimationen 
kräver.  
 
Antalet män som deltog i studierna var nästintill obefintligt. Vilket enligt egen åsikt skildrar 
hur sjuksköterskeyrket än idag klassas som ett kvinnoyrke. Enligt Dufwa (2010) kan 
orsakerna till att männen är underrepresenterade i yrket bara spekuleras kring men vissa 
kopplingar till genusvetenskapliga forskningsresultat kan göras. Bland annat kan den svaga 
löneutvecklingen inom sjuksköterskeyrket, de begränsade karriärmöjligheterna och den 
fortsatt starka feminina genuskod sjuksköterskeyrket fortfarande har påverka varför männen 
inte söker sig till yrket (ibid.). Författarna anser att då vi i Sverige lever i ett jämställt 
samhälle på flera plan så borde även stämplar som kvinnoyrken och mansyrken försvinna. 
Kvinnor har börjat slå sig in i exempelvis byggbranschen och männen ansluter mer och mer 
till vården. Hierarkin där läkare är ett mansdominerat yrke som står över sjuksköterskan 
börjar förändras. Läkaryrket verkar ha övergått till att vara mer jämställt idag än vad andra 
yrkeskategorier inom vården har gjort. Samarbete mellan olika yrkeskategorier inom vården 
utvecklas och idag används ofta begreppet multiprofessionella team. Ett eget antagande är att 
sjuksköterskeyrket utvecklas mot att bli mer jämställt och att männen i större utsträckning 
väljer att utbilda sig till sjuksköterskor. Det anser författarna vara bra då yrket utvecklas samt 
att män och kvinnor kan tillföra olika saker. Om sjuksköterskeyrket hade varit mer jämställt 
hade resultatet i studien troligtvis sett annorlunda ut. Faktorer som mobbning och brist på 
resurser hade antagligen inte varit lika accepterat som det är idag. 
 
De 11 utvalda artiklarna innehöll studier utförda i Belgien, England, Finland, Tyskland, 
Grekland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nya zeeland, 
Australien, Estland, USA och Iran. Författarna menar att den stora spridningen på länder kan 
ge ett mångkulturellt perspektiv på studien. Då studieresultaten visade sig till stor del stämma 
överens med varandra trots de olika sjukvårdsystem länderna besitter kan det göra att 
resultatet är tillämpbart i Sverige. Dock ska försiktighet tas med uttalande om överförbarhet 
av studien till den Svenska hälso- och sjukvården då sjukvårdssystem och kulturer i de olika 
länderna inte jämförts med varandra i studien.  
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Författarna anser att det är av vikt att minska antalet vårdskador då det drabbar samhällets 
ekonomi negativt. Enligt en rapport av SKL (2014) kostar en vårdskada i snitt 48 000kr. Den 
totala kostnaden för undvikbara skador, det vill säga vårdskador, är cirka 7 miljarder kronor 
årligen i Sverige. Utöver negativa konsekvenser för samhällets ekonomi och den enskilde 
patienten leder vårdskador till ett ökat behov av vårdplatser, platser som kunnat nyttjas av 
patienter med ej undvikbara skador eller sjukdomar.  

 

6.2.3 Resultatdiskussion utifrån krav- kontrollmodellen 
För att en arbetstagare ska trivas och upprätthålla en god hälsa krävs det enligt Karasek och 
Theorell (1990) att arbetstagaren får högt stöd, högt beslutsutrymme och har rimliga krav. 
Resultatet av studien tillsammans med krav-kontrollmodellen visar att de faktorer som 
reglerar sjuksköterskans beslutsutrymme, stöd och krav påverkar patientsäkerheten. 
Författarna menar att resultatet i studien visar att när sjuksköterskor skattar sin arbetsmiljö 
som god och samtliga tre kategorier i modellen är i balans resulterar det i förbättrad 
patientsäkerhet (se figur 2). 
 
 

Figur 2. En modifierad Krav-kontrollmodell enligt Karasek & Theorell (1990). 
 
 
Stöd 
En egen åsikt är att det stöd en sjuksköterska behöver kan och ska komma från verksamheten 
och teamet. Stöd från verksamheten kan vara i form av att det finns tillräcklig bemanning, 
avsatt tid till inhämtande av ny kunskap och genom att sjuksköterskan känner sig värdefull 
och uppskattad för det arbete som han/hon gör. Stöd bör även ges till sjuksköterskor efter 
hanterandet av svåra situationer och vid beslutsfattande av prioriteringar av patienter och 
arbetsuppgifter. Arbetsteamet ska ha den erfarenhet och kompetens som krävs för arbetet och 
det ska finnas en god hantering vid rapportering av avvikande händelser. Verksamheten bör se 
till att teamet är väl fungerande och att det är god stämning på arbetsplatsen. Enligt en studie 
av Aiken et al. (2012) anser sjuksköterskor att ledningen och verksamheten inte prioriterar 
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patientsäkerhet. Författarna anser att den uppfattningen behöver förändras och att 
sjuksköterskan behöver känna att patientsäkerheten är en prioritering. Enligt HSL (SFS 
1982:763) ska det finnas den personal som krävs för att god vård ska kunna ges. Trots det så 
visar resultatet att patientsäkerheten ofta påverkas av dålig bemanning eller hög 
arbetsbelastning (Aiken et al., 2012; Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007; McBride-Henry & 
Foureur, 2007; Roche et al., 2009; Tervo- Heikkien, 2008; Toode et al., 2014; Van Bogaert et 
al., 2014; Valiee et al., 2014).  
 
Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) beskriver att sjuksköterskor känner en osäkerhet och 
motvilja att rapportera avvikande händelser för att inte bli skuldbelagda av ledningen. Att ha 
kunskap, eller att veta var kunskap kan inhämtas om de läkemedel som administreras skapar 
en trygghet enligt McBride-Henry och Foureur (2007). Sjuksköterskor upplever emellertid att 
tillgång till kunskapsinhämtning om läkemedel inte finns tillgänglig (Alfredsdottir & 
Bjornsdottir, 2007). Resultatet visar att sjuksköterskor anser att ett fungerande team är viktigt 
(McBride-Henry & Foureur, 2007; Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). Ett välfungerande 
team har god kommunikation, goda relationer och känner tilltro till varandra. Dålig 
kommunikation inom teamet är ett problem som leder till försämrad patientsäkerhet 
(McBride-Henry & Foureur, 2007; Spence Laschinger, 2014; Toode et al., 2014; Valiee et al., 
2014).  
 
Beslutsutrymme 
Självbestämmande är en faktor som påverkar sjuksköterskans motivation till arbetet (Toode et 
al., 2014), och motivationen i sin tur kan påverka patientsäkerheten (Valiee et al., 2014). I 
Sverige anser cirka två tredjedelar av de tillfrågade sjuksköterskorna att de inte har möjlighet 
att påverka beslut fattade av de med högre befogenhet (Aiken et al., 2012). Resultatet visar 
även att det finns brister inom området resurser såsom otillräcklig bemanning och kompetens 
(Aiken et al., 2012; Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007; McBride-Henry & Foureur, 2007; 
Roche et al., 2009; Tervo- Heikkien, 2008; Toode et al., 2014; Van Bogaert et al., 2014; 
Valiee et al., 2014). För att uppnå idealet anser författarna att det är nödvändigt att 
sjuksköterskan upplever en möjlighet att kunna påverka sitt arbete. En tanke är att med 
tillräckliga resurser, så som god bemanning och rimlig arbetsbelastning, ökar 
beslutsutrymmet i sjuksköterskans arbete.  
 
Krav 
Under krav placerades faktorerna arbetsbelastning, verksamheten samt erfarenhet och 
kompetens. Enligt PSL (SFS 2010:659) är sjuksköterskor skyldiga att arbeta för en god 
patientsäkerhet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ges möjlighet att kunna arbeta 
därefter. Dock finns brister då sjuksköterskor upplever att patientsäkerheten inte prioriteras av 
ledningen (Aiken et al., 2012). Det är ledningens uppgift att bistå med tillräckliga resurser för 
att verksamhetens rutiner ska kunna följas då misstag ofta sker när sjuksköterskor inte arbetar 
efter dessa (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). Kravet på sjuksköterskan ökar när det brister 
i bemanningen och arbetsbelastningen. Som tidigare beskrivet visar resultatet att det finns 
brister på båda punkterna. Sjuksköterskor har krav på sig att vara kompetenta då misstag ofta 
sker på grund av kompetensbrist (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007; Vailee et al., 2014). 
 

7. Slutsats 
Uppbyggnaden av sjukvården och kulturen skiljer sig mellan olika länder, trots det visar 
studierna liknande resultat: faktorer i arbetsmiljön påverkar eller kan påverka 
patientsäkerheten. Resultatet visar att de brister som bland annat finns i bemanning, 
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kommunikation, kompetens och förtroende till ledningen tillsammans med högt antal 
patienter och ökad arbetsbelastning leder till sämre patientsäkerhet. Den modifierade krav-
kontrollmodellen visar hur krav, stöd och beslutsutrymme tillsammans med de identifierade 
kategorierna och subkategorierna i resultatet kan påverka patientsäkerheten. 
Litteraturöversikten lyfter områden som behöver förbättras inom vården och i sjuksköterskors 
arbetsmiljön så att patientsäkerheten kan utvecklas och stärkas för patienterna.   
 

8. Kliniska implikationer  
Rekryteringen av sjuksköterskor måste förbättras och de utpekade bristerna i arbetsmiljön bör 
åtgärdas för att bättre behandlingsresultat och patientsäkerhet ska uppnås. Sjuksköterskor bör 
tillsammans och i samverkan med ledningen på arbetsplatsen fatta beslut om åtgärder eller 
förändringar som ska genomföras. Arbetsvillkor samt faktorer i arbetsmiljön bör tillsammans 
ses över för att skapa en trygghet och tillfredsställelse på arbetsplatsen för sjuksköterskor. 
Motiverade sjuksköterskor ökar stämningen i omvårdnadsteamet och leder till förbättrad 
patientsäkerhet.  
 

9. Ytterligare forskning 
För att kunna tillämpa studieresultaten i den Svenska vården bör mer forskning bedrivas inom 
landet. Uppbyggnaden av vården och kulturella aspekter skiljer sig mellan olika länder, vilket 
gör överförbarheten av resultatet diskuterbart. Ett förslag till vidare forskning vore eventuellt 
att mer ingående jämföra de Skandinaviska länderna som har liknande förutsättningar och 
uppbyggnad inom vården. Då männen i sjuksköterskeyrket fortfarande är starkt 
underrepresenterade skulle även forskning som innefattade mer åsikter från män inom ämnet 
vara av intresse. 
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delar.  

Resultat: En tredjedel 
av sjuksköterskorna 
som deltog hade 
upplevt känslomässiga 
övergrepp någon gång 
under de senaste fem 
arbetade skiften. 
Rapporter om hot och 
våld var lägre, men 
frekvensen skilde sig 
mycket mellan olika 
avdelningar. Våld var 
associerat med ökad 
brist på ledarskap, 
ökade väntetider, fler 
förseningar i arbetet 
och ökningar av 
läkemedelsmisstag. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Spence Laschinger, H. (2014). 
 
Impact of workplace 
mistreatment on patient safety 
risk and nurse-assessed patient 
outcomes 
 
The Journal of Nursing 
Administration 44(5), 284-290.  
Doi: 
10.1097/NNA.0000000000 
000068 
 
Kanada. 

Undersöka effekten av 
utstuderade former av 
felbehandling på 
arbetsplatsen 
(Mobbning och 
ohövlighet) av 
Kanadensiska 
sjuksköterskors 
uppfattning om risker i 
patientsäkerhet, 
sjuksköterskebedömd 
kvalitet och 
förekomsten av 
negativa händelser. 

Metod och design: 
Kvantitativ studie. 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor inom 
akutsjukvården i Ontario.  
Exklusionskriterier: 
Framgår ej 
Urvalsförfarande: 
Slumpmässigt urval 
Urval: 336 sjuksköterskor 
(52%) svarade på enkäten. De 
som svarade på enkäten var 
mestadels kvinnor (88%) och 
arbetade heltid inom 
akutsjukvård. 
Datainsamling: Enkätstudie 
distribuerad via mail med en 
påminnelse efter tre veckor 
samt ett ersättningspaket en 
månad efter påminnelsen. 
Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: Minskad 
risk för bortfall pga 
påminnelse till 
studien. Stor 
sannolikhet för 
representativt urval.  
Svagheter: Oklart om 
alla enkäter användes 
eller om någon 
exklusion skedde. 
Oklart om vilken typ 
av frågor som enkäten 
innehöll. Stort 
bortfall. 

Studien antyder att 
tillsynes harmlösa 
former av 
felbehandling på 
arbetsplatsen kan hota 
behandlingsresultaten. 
I arbetsmiljöer där det 
förekommer mobbning 
och ohövlighet är 
risken för bristande 
patientsäkerhet högre.   
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Tervo-Heikkinen, T., Partanen, 
P., Aalto, P. & Vehviläinen-
Julkunen, K. (2008).  
 
Nurses’ work environment and 
nursing outcomes: A survey 
study among Finnish university 
hospital registered nurses. 
 
International Journal of 
Nursing Practise 14(5), 357-
365. doi:10.1111/j.1440-
172X.2008.00707.x 
 
Finland. 
 
 
 

Att bedöma 
sambandet mellan 
sjuksköterskors 
arbetsmiljö och 
vårdresultat.  

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
som hade arbetat minst en 
månad på avdelningen och 
som arbetade kliniskt. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: Studien 
gjordes på 34 avdelningar 
utspridda på 4 
universitetssjukhus i Finland. 
Avdelningscheferna delade 
sen vidare enkäten till 
sjuksköterskorna på 
avdelningen.  
Urval: 451 (68%) av 664 
sjuksköterskor svarade, 1730 
(43%) av 4045 patienter. 
Datainsamling: Enkäter.  
Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av urval 
och datainsamling.  
Svagheter: Stort urval 
av patienter, mindre 
urval av 
sjuksköterskor. Stort 
bortfall på 
patientsidan. 

Sjuksköterskors 
bedömningar av 
tillräckliga resurser, 
respekt och relationer 
var de viktigaste 
faktorerna som 
påverkade 
arbetsrelaterad stress, 
trivsel, patientens 
belåtenhet och 
avvikande händelser. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Toode, K., Routasalo, P., 
Helminen, M. & Suominen, T. 
(2014).  
 
Hospital nurses’ working 
conditions in relation to 
motivtion and patient safety. 
 
Nursing Management, 21(10), 
31-41. Hämtad från Cinahl. 
 
Estland.  

Fastställa Estniska 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
kännetecken för 
arbetsplatsen, 
arbetsförhållanden, 
arbetsmotivation 
och 
patientsäkerhet, 
och att undersöka 
sambandet mellan 
dessa.  

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
Inklusionskriterier: 
Registrerade sjuksköterskor 
som arbetar på Estniska 
sjukhus. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej.  
Urvalsförfarande: 
Enkätundersökningen fanns 
tillgänglig under en månad på 
Estniska 
sjuksköterskeföreningens 
websida som alla Estniska 
sjuksköterskor har tillgång 
till.  
Urval: 201 (3,2%) av 6 235 
Estniska sjuksköterskor 
deltog, 197 kvinnor och 4 
män.  
Datainsamling: Enkäter. 
Dataanalys: Statistisk analys. 
 

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av hur 
deltagare rekryterades 
och hur data samlades 
in. Relevanta 
mätmetoder. 
Svageheter: Låg 
svarsfrekvens.  

Resultatet tyder på att 
uppfattningen av 
personlig kontroll över 
sitt arbete kan påverka 
sjuksköterskors 
motivation, och att 
uppfattningen av en 
tillfredsställd 
arbetsplats kan vara 
relevant för 
förbättringsarbetet med 
patientsäkerheten. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Valiee, S., Peyrovi, H. & 
Nikbakht Nasrabadi, A. (2014). 
 
Critical care nurses’ perception 
of nursing error and its causes: 
A qualitative study 
 
Contemporary Nurse, 46(2), 
206-213. 
Doi:10.5172/conu.2014.46.2.2 
06 
 
Iran. 
 

Undersöka 
intensivvårds-
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
misstag inom 
vården och dess 
orsaker 

Metod och design: Kvalitativ studie 
med explorativ design. 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
som arbetade inom intensivvård, 
kardiologi och dialys med minst ett års 
erfarenhet inom intensivvården på 
sjukhus anslutna till Teherans och 
Kurdistans universitet med inriktning 
medicinsk vetenskap. 
Exklutionskriterier: Framgår ej. 
Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 
Urval: 12 sjuksköterskor varav 5 
kvinnor och 7 män. Medelåldern på 
deltagarna var 34.8 år och deras 
arbetserfarenhet var  mellan 1-16år (i 
snitt 9.5år, varav 6.3år inom 
intensivvård).  
Datainsamling: Djupa och semi-
strukturerade intervjuer på Persiska 
som pågick till datamättnad uppstod. 
Intervjuguide samt öppna frågor. 
Intervjuerna pågick  i 35-65 minuter 
och transkriberades ordagrant. 
Dataanalys: Innehållsanalys. 

Styrkor:  
Tydlig 
beskrivning av 
deltagarna i 
studien. 
Relevant metod 
för datainsamling 
samt utförlig 
beskrivning av 
intervjufrågor och 
dataanalys 
Svagheter: 
Forskarnas 
förförståelse 
framgår inte. 
Saknas uppgifter 
om hur deltagarna 
kontaktades. 

Misstag som begås 
av sjuksköterskan 
går inte att 
undvika. 
5st 
huvudkategorier 
som leder till 
misstag erhölls; 
Individuella 
anledningar, 
arbetstryck, 
omvårdnad i 
blindo, det unika i 
omvårdnadsmiljön 
och bristande 
koordination i 
omvårdnadsteamet. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Van Bogaert, P., Dilles, T., 
Wouters, K. & Van Rompaey, 
B. (2014). 
 
Practice environment, work 
characteristics and levels of 
burnout as predictors of nurse 
reported job outcomes, quality 
of care and patient adverse 
events: A study across 
residential aged care services 
 
Scientific Research Publishing, 
14(5), 343-355. 
Doi: 10.4236/ojn.2014.45040 
 
Belgien. 

Undersöka 
påverkan av 
faktorer i 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö, 
egenskaper i 
sjuksköterskans 
arbete, utmattning 
och 
sjuksköterskans 
rapporterade 
arbetsresultat, 
kvalitet på vården 
och negativa 
händelser för 
patienter inom 
äldrevården.  

Metod och design: Kvantitativ 
metod.  
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och undersköterskor 
som arbetade på 25 äldreboenden 
där det fanns ett medelvärde på 109 
bäddar, i den tysktalande delen av 
Belgien.  
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 25 boenden 
som alla var frivilligt involverade i 
ett projekt att utvärdera och ge en 
referenspunkt i studier kontaktades. 
Sjuksköterskor och undersköterskor 
kontaktades via kontaktpersoner på 
respektive boende. 
Urval: 709 sjuksköterskor deltog i 
studien. 
Datainsamling: Enkäter. Juni- 
oktober 2012. 
Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: 
Användning av 
olika 
mätinstrument.  
Utförligt vilken 
tidsperiod 
undersökningen 
pågick. 
Svagheter: 
Dåligt beskrivet 
urval. Oklart om 
undersköterskor 
fanns med bland 
deltagana eller 
inte. Oklar 
utformning av 
enkäten.  

Frekvensen av negativa 
händelser för patienten 
exempelvis fall var 
beräknat mer positivt 
än lunginflammation, 
urinvägsinfektion 
(UVI) och 
läkemedelsmisstag 
respektive.  
Arbetsmiljön var 
förknippat med 
lunginflammation, UVI 
och 
läkemedelsmisstag, 
medan utmattning var 
förknippat med UVI 
och 
läkemedelsmisstag.  
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Bilaga 3. Resultatöversikt  
 
Artiklar 
 
 
 

Kommunikation i 
teamet 

Resurser Individuella orsaker Verksamhet 

 
 

 
Arbets-
belastning 

 
Bemanning 

 
Erfarenhet och 
kompetens 

 
Utmattning 

 
Motivation 

 

Valiee et al. (2014) X X X X X X            X 
Manojlovich & DeCicco (2007). X   X    
Van Bogaert et al. (2014). X X   X  X 
McBride & Henry (2007). X  X X   X 

Ausserhofer et al. (2012).  X                X 
Tervo-Heikkinen et al. (2008).   X     
Aiken et al. (2012). X X     X 
Toode et al. (2015). X  X   X  
Roche et al. (2010). X X  X    
Spence Lachinger (2014). X       

Alfredsdottir & Bjornsdottir (2007). X X X X X X X 
 
 

 

 

 


