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Sammanfattning 
Sjuksköterskan är den som tar ansvar för kvalitén i vården, att tänja på sjuksköterskans 

gränser kan leda till sämre resultat. Vid underbemanning och ökad stress kan patienter utsättas 

för större risker. Under 80- och 90-talet ansåg man att sjuksköterskor som undvek problem 

och var oengagerad hade en mindre risk att känna sig utbrända. Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskans arbetsmiljö vad gäller stress, utbrändhet och underbemanning kan påverka 

patientsäkerheten. Vidare var syftet att kvalitetsgranska urval och bortfall hos inkluderade 

artiklar. Metoden som användes var beskrivande litteraturstudie baserat på fjorton 

vetenskapliga artiklar från databasen Cinahl och en manuell sökning. Det funna huvudresultat 

var att underbemanning bidrar till ökat stresspåslag och en ökad arbetsbelastning vilket 

beskrivs som krävande och allt fler sjuksköterskor känner sig utbrända vilket ger en sämre 

patientsäkerhet när ineffektiva prioriteringar görs och viktiga omvårdnadsaspekter glöms bort. 

Trots en sämre arbetsmiljö kan patientsäkerheten upprätthållas om teamarbete på avdelningen 

fungerar bra. I föreliggande studie drar författarna slutsatsen att sjuksköterskor som utsätts för 

stress och underbemanning känner sig utbrända som leder till att det blir en inverkan på 

patientsäkerheten i samband med att sjuksköterskor inte hinner observera alla sina patienter, 

de begår medicinska misstag, missar flera viktiga delar i omvårdnaden, olika 

preventionsåtgärder och identitetskontroller vilket ledde till att patienter utsätts för onödigt 

lidande.  
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Abstract 

Registered nurses are the ones who take responsibility for the quality of care, to push the 

nurse's boundaries may lead to worse results. At understaffing and increased stress, patients 

may be exposed to greater risks. During the 80's and 90's it was considered that nurses who 

avoided trouble and was unengaged had a smaller risk to feel burned out. The aim of this 

study was to describe how nurses' work environment in terms of stress, burnout and 

understaffing can affect patient safety. A further aim was to examine the quality of selection 

and non-response of the included scientific articles. The used method was a descriptive 

literature study based on fourteen scientific articles from the database Cinahl and one manual 

search. Findings were that understaffing contributes to increased stress supplements and an 

increased workload which is described as demanding and increasingly more nurses feel 

burned out leaving an insufficient patient safety when ineffective priorities and critical care 

aspects are forgotten. Despite a poor work environment can patient safety be maintained if 

teamwork on the department works well. Based on this study, the authors concludes that 

nurses who are exposed to stress and understaffing feels burned out and leading to it 

becoming an impact on patient safety when nurses do not have the time to observe all of their 

patients, they commit medical errors, missing several key elements of nursing, different 

prevention methods and identity checks which led to that patients are exposed to unnecessary 

suffering. 
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1. Introduktion 
Den största delen av sjuksköterskans arbete består av en social medvetenhet om förändringar 

av den fysiska eller psykiska kapaciteten hos patienten och att dokumentera dessa 

observationer för att kunna informera och utveckla en omvårdnadsplan (Billeter-Koponen & 

Fredén 2005). Enligt Nightingale har omvårdnadsmiljön en viktig roll för patientens 

tillfrisknande. En ren, ljus och lugn miljö påverkar patienternas hälsa till det bättre både 

psykiskt och fysiskt. Sjuksköterskan är den som tar ansvar för kvaliteten i vården och ska 

arbeta för en kontrollerad miljö till patienternas fördel, det är ett personligt ansvar att 

förebygga sjukdomar och upprätthålla en hög patientsäkerhet (Billeter-Koponen & Fredén 

2005, Alligood & Tomey 2010, Hegge 2013). Nightingale ansåg att sjuksköterskan måste 

vara duktig på att observera patienter för att kunna se och tolka förändringar som kommer 

över en patients ansikte utan att patienten behöver anstränga sig för att tala. Sjuksköterskan 

ska vara uppmärksam och kunna se symtom som tyder på förbättring eller försämring och 

påpekade vikten av att hålla sig uppdaterade inom yrket då sjuksköterskan kommer att 

uppmanas till att göra mer och bättre i framtiden (Hegge 2013).  

 

När sjuksköterskan utsätts för hög arbetsbelastning kan det leda till sämre prestationer, 

övervakning blir försvagat och viktiga omvårdnadsfunktioner prioriteras bort. 

Arbetsbelastningen inom vården leder till onödiga problem som stress, frustration, trötthet och 

utbrändhet (Clarke & Aiken 2003). Stressreaktioner är ändamålsenliga i en tillvaro där 

muskelstyrkan spelar en avgörande roll, men när det blir en stressreaktion på grund av en 

ökad arbetsbelastning och förändringstakt kan det göra mer skada än nytta 

(Nationalencyklopedin 2013a). Alla vårdgivare utsätts någon eller flertalet gånger för stress. 

Tidspress bidrar till ökat stresspåslag, likväl som att väldigt sjuka, stressade eller irriterade 

patienter ökar stressen. Vanligtvis leder den konstanta stressen till utbrändhet och skapas av 

att sjuksköterskor hela tiden försöker arbeta hårdare och snabbare (Phipps 1988). 

 

Utbrändhet är ett begrepp som framkom i början av 80-talet. Anställda inom skol- och 

vårdsektorn kunde utveckla utmattning och motivationssvikt, som kom att benämnas för 

utbrändhet (Nationalencyklopedin 2013b). Vanliga symtom vid utbrändhet är en stor trötthet 

som inte går att vila bort, minnesstörningar, oro, ångest, sömnproblem och hjärtklappningar 

(Larsdotter 2012). I föreliggande studie använder författarna definitionen ”en känsla av 

utbrändhet”. Under 80-talet fann man att sjuksköterskor som undvek problem och kände sig 
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emotionellt utmattade hade lättare att drabbas av utbrändhet jämfört med sjuksköterskor som 

var problemlösande, självkontrollerande och sökte hjälp eller stöd när de behövde. Om 

personalen tänkte mer positivt och problemlösande hade lättare att hantera stressiga 

situationer (Ceslowitz 1989). Under 90-talet ansågs det att vårdpersonal med något hårdare 

personlighetsdrag och som var öppen för utmaningar, var engagerad och hade känslan av 

kontroll löpte mindre risk för att bli utbränd. I tidigare studier ansågs det även att engagerad 

personal hade den minsta risken att drabbas av utbrändhet då de ansågs ha goda tankar och 

värderingar som minimerade risken att uppfatta en situation som hotfull och de skulle inte 

heller undvika att interagera i en sådan. Engagemanget hos personalen ansågs också bidra till 

att hitta händelser, objekt eller personer i omgivningen som är av betydelse och de tvekade 

aldrig att söka andras hjälp när det behövdes (Duquette, Kérouac, Sandhu & Beaudet 1994).  

 

Ett ökat stresspåslag ger också en ökad psykisk belastning som kan uppstå om det exempelvis 

saknas förutsättningar för att kunna utföra ett professionellt arbete på grund av 

underbemanning (Arbetsmiljöverket, 2013). Enligt Key (2013) är sju patienter per 

sjuksköterska max antalet för att kunna utföra en säker vård (Key 2013), om patientantalet blir 

högre anses sjuksköterskor vara underbemannade vilket vanligen leder till större risker för 

patienter då misstagen sker oftare och bland annat spridningsrisken för vårdrelaterade 

sjukdomar ökar och den kliniska omvårdnaden prioriteras bort (Tarnow, Hau, Warden & 

Shearer 2000). 

 

Patientrelationen är en central del i sjuksköterskans arbete, stress och utbrändhet kan påverka 

denna relation om det saknas energi till att lyssna eller ta till sig informationen som patienten 

delar med sig (Billeter-Koponen & Fredén 2005). Patientsäkerheten har utvecklats den senare 

tiden från att vara ett relativt obetydligt ämne till att vara en viktig del i vården. Om skador 

som uppstår i vården rapporteras minskar risken för framtida vårdskador och i längden bidrar 

det till en bättre patientsäkerhet (Nygren, Roback, Öhrn, Rutberg, Rahmqvist & Nilsen 2013). 

Därför finns patientsäkerhetslagen (2010:659), den ska skydda patienten mot skador i vården. 

Vårdskador anses vara onödigt lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits (Socialdepartementet 

2010). Genom att vara uppmärksam på incidenter som hade kunnat orsaka en skada för 

patienten förbättras också patientsäkerheten (Schildmeijer, Unbeck, Muren, Perk, Härenstam 

& Nilsson 2013). 
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1.2 Problemformulering 

Att arbeta som sjuksköterska medför ansvar i kombination med en hög arbetsbelastning. Ofta 

handlar det om att som sjuksköterska arbeta så tidseffektivt som möjligt, men att arbeta under 

en hög arbetsbelastning eller att personalen är underbemannad innebär en ökad stress. Den 

ökade stressen medför ökad psykisk belastning, minskad trivsel, sämre arbetsprestationer och 

ökade risker för patienterna. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska onödigt lidande, 

kroppsligt och psykiskt undvikas, därför är det viktigt att sammanställa och lyfta fram hur 

viktiga delar i sjuksköterskans arbetsmiljö som stress, utbrändhet och underbemanning kan 

inverka på patientsäkerheten. Vetskapen om dessa komponenter kan bidra till att 

sjuksköterskan kan arbeta för att minska risken för vårdskador och därmed höja 

patientsäkerheten. 

 

1.3 Syfte 

Syftet var att beskriva vilken inverkan sjuksköterskans arbetsmiljö vad gäller stress, 

utbrändhet och underbemanning har på patientsäkerheten. Vidare var syftet att 

kvalitetsgranska urval och bortfall hos inkluderade artiklar. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vilken inverkan har stress på patientsäkerheten? 

Vilken inverkan har utbrändhet på patientsäkerheten? 

Vilken inverkan har underbemanning på patientsäkerheten? 

Vilken kvalitet har de inkluderade artiklarna utifrån undersökningsgrupp, urval och bortfall? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser, sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Artiklarna söktes i databasen Cinahl med hjälp av utvalda Cinahl headings och den 

booleanska söktermen AND i 7 steg; 1) Med hjälp av de utvalda sökorden ”nurs*, workload, 

patient, safety” söktes litteratur. För att specificera sökningen användes begränsningarna 

”linked full text, peer reviewed och 2008-2014”. 2) Alla titlar lästes igenom och artiklarna 

som bedömdes att de inte stämde överrens med studiens syfte valdes bort. 3) Abstrakten på 



4 
 

kvarstående artiklar lästes igenom, de som inte stämde överrens med studiens syfte valdes 

bort. 4) Kvarstående artiklar lästes igenom och de som inte återspeglade abstraktet eller 

uppfyllde föreliggande studies syfte valdes bort. Artiklar som inte var kostnadsfria valdes 

bort. 5) Ytterligare tre sökningar gjordes i databasen Cinahl med sökorden ”errors” i 

kombination med tidigare sökord och begränsningar, ”burnout” i kombination med ”nurs*”, 

”patient”, ”safety” och tidigare begränsningar, ”stress” och ”nursing care”, ”patient”, ”safety” 

i kombination med ”Workload” och tidigare begränsningar. Urvalet skedde på samma sätt 

som steg 2-4, dubbletter som tidigare hanterats valdes bort. 6) En manuell sökning gjordes i 

databasen PubMed efter artikeln ”Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care; 

Cross sectional surveys of nurses and patient in 12 countries in europé and the united states” 

då den refererats i flertalet inkluderade artiklar. Artikeln lästes och valdes sedan att inkluderas 

i föreliggande studie. 

 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara kvantitativa eller kvalitativa, titel 

och abstrakt skulle motsvara syftet. Artiklarna skulle vara studerade på sjuksköterskor, vara 

”peer reviewed”, ”linked full text”, publicerad mellan 2008-2014, skriven på Svenska eller 

engelska och vara en empirisk studie. Studier som var inom en tidsram på sex år ansågs enligt 

författarna vara mest relevanta för den här studien, artiklar skrivna på annat språk än Svenska 

och engelska ansågs inte vara relevanta enligt författarna då andra språkkunskaper saknas 

därför exkluderades sådana. Exklusionskriterier var de som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, litteraturstudier och de som inte hade tillgång till ”Free full text”. För 

utförligare sökstrategi se tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 
Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
valda 
utifrån 
titel 

Antal 
valda 
utifrån 
abstrakt 

Antal 
dubbletter 

Antal 
inkluderade i 
studien 

Cinahl Nurs*  AND 
Workload 
AND Patient 
AND Safety  

Linked full text, 
Peer reviewed, 
2008-2014 

97 40 15  9 

Cinahl Nurs*  AND 
Workload 
AND Patient 
AND Safety 
AND Errors 

Linked full text, 
Peer reviewed, 
2008-2014 

17 11 6 2 1 

Cinahl Nurs* AND 
Burnout AND 
Patient AND 
Safety  

Linked full text, 
Peer reviewed, 
2008-2014 

23 15 5 3 2 

Cinahl Workload 
AND Stress 

Linked full text, 
Peer reviewed, 

12 3 2 1 1 
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AND Nursing 
care AND 
Patient AND 
Safety 
 
 

2008-2014 

Manuell 
sökning 

Aiken et al. 
(2012) 

 1 1 1  1 

Totalt   150 70 29 6 14 
2.3 Dataanalys 

2.3.1 Litteraturanalys 

Artiklarna lästes igenom och en kort sammanfattning om huvudresultatet för varje artikel 

sammanfattades och redovisas i tabell 2 tillsammans med studiens syfte. Tre huvudkategorier 

skapades utifrån studiens föreliggande syfte: Stress/utbrändhet, underbemanning och 

patientsäkerhet. Innehållet i artiklarnas resultat färgmarkerades utifrån huvudkateorierna. Den 

markerade texten sammanfördes under respektive kategori för att se likhetet och olikheter. 

Informationen under stress/utbrändhet valdes att sammanställas i separata rubriker. Texten 

bearbetades till det slutgiltiga resultatet.   

 

2.3.2 Metodanalys 

Kvalitetsgranskningen av den metodologiska aspekten urval och bortfall analyserades utifrån 

Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer och fyra frågor utformades: ”Beskrivs 

urvalsmetoden?”, ”Är urvalsgruppen representativ?”, ”Är urvalsgruppen tillräckligt stor?” och 

”Beskrivs eventuella bortfall?”. Dessa frågor kunde författarna av föreliggande studie besvara 

med ”Ja” eller ”Nej” beroende på om de inkluderade artiklarna beskriver de olika delarna i sin 

metod.  Artiklarna bedömdes enligt en skala på 0-4 beroende på antalet av de ovanstående 

frågorna som framgick i den metodologiska aspekten. Framgick 0-1 av de fyra frågorna 

ansågs artikelns metodologiska aspekt hålla en låg kvalitet, besvarades 2-3 av de fyra frågorna 

med ”Ja” ansågs artikelns metodologiska aspekt hålla en medel kvalitet och besvarades 4 av 

de fyra frågorna med ”Ja” ansågs artikelns metodologiska aspekt hålla en hög kvalitet.  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Alla inkluderade artiklar i föreliggande studie redovisas, resultatet har presenterats oavsett 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström 2013). Författarna av studien har granskat 

artiklarna objektivt samt tagit avstånd från plagiering och förvrängning av data. 

 

3. Resultat 
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Artiklarna redovisas med artikelns författare, titel, årtal, land, syfte och kort sammanfattning 

av dess huvudresultat i tabell 2. Resultatet presenteras sedan i löpande text under rubrikerna 

”Stressrelaterade risker för patientsäkerheten”, ”Utbrändhet och dess risker för 

patientsäkerheten” och ”Underbemanning och dess risker för patientsäkerheten”. 

Avslutningsvis i resultatet presenteras kvalitetsgranskningen av den metodologiska aspekten 

urval och bortfall i löpande text följt av tabell 3 med artiklarnas författare, årtal, land, design, 

undersökningsgrupp, urvalsmetod, bortfall, datainsamlingsmetod samt dataanalys.  

 
Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklars syfte och resultat 
Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Resultat 

Aiken m.fl 
2012 
Belgien, England, 
Finland, Tyskland, 
Grekland, Irland, 
Holland, Norge, 
Polen, Spanien, 
Sverige, Schweiz och 
USA 

Patient safety, 
satisfaction, and 
quality of hospital 
care: cross sectional 
surveys of nurses and 
patients in 12 
countries in Europé 
and the United states. 

Att besluta om sjukhus med 
en bra vårdorganisation (så 
som förbättrad bemanning 
och arbetsmiljö) kan påverka 
patientens vård och stabilisera 
bemanning i europeiska 
länder.  

Flertalet sjuksköterskor anser 
sig själva vara utbrända. Ett 
högre antal utbrända ger högre 
antal som anser att 
patientsäkerheten är bristande 
på sin avdelning och påverkas 
av arbetsbelastning, relationen 
mellan läkare och 
sjuksköterskor och stödet från 
ledningen. 

Al-Kandari m.fl. 
2008 
Kuwait 

Perceived adverse 
patient outcomes 
correlated to nurses’ 
workload in medical 
and surgical wards of 
selected hospitals in 
Kuwait. 

Att identifiera negativa 
behandlingars resultat i 
relation till sjuksköterskans 
arbetsbelastning och 
sjuksköterskors uppfattning 
om variabler som bidrar till 
arbetsbelastningen och 
negativa behandlingsresultat. 

Det finns ett sammanband 
mellan skador hos patienterna 
och antalet patienter per 
sjuksköterska. Andra viktiga 
variabler är hur många inlagda 
och ostabila patienter det finns 
på avdelningen.  

Brown m.fl. 
2013 
USA 

Safety culture 
relationship with 
hospital nursing 
sensitive metrics. 

Att utforska sjukhusets 
säkerhetskultur utifrån 
sjuksköterskans synvinkel. 

Bra säkerhetskultur, teamwork 
och ledning resulterar i mindre 
fallincidenter. Sämre 
teamwork ger nödvändigtvis 
inte ett sämre säkerhetstänk, 
men resulterar i fler 
fallincidenter och det blir en 
sämre patientsäkerhet.  

Chan m.fl. 
2012 
Hong Kong 
 

The relationship 
between 
communication, care 
and time are 
intertwined: a 
narrative inquiry 
exploring the impact 
of time on registered 
nurses’ work. 

Att rapportera en kvalitativ 
studie som undersöker 
sjuksköterskors syn på 
tidsbristen i arbetet.  

Tidspress gör att 
sjuksköterskor inte hinner med 
viktiga delar i omvårdnaden. 
Kommunikationen med 
patienterna prioriteras lågt. 
Stress och underbemanning 
täcks upp av bra ”teamwork”. 

Coetzee m.fl. 
2013 
Sydafrika 

A tale of two systems 
– Nurses practice 
environment, well 
beeing, perceived 
quality of care and 
patient safety in 
private and public 

Att undersöka den praktiska 
miljön, sjuksköterskans 
rapporterade kvalitet i vården 
och patientsäkerhet, 
sjuksköterskebemanning på 
medicinska och kirurgiska 
avdelningar inom den privata 

Både inom den privata och 
allmänna sjukvården finns 
stort missnöje med sin 
arbetsplats på grund av 
sjuksköterskors känsla av 
utbrändhet, vilket kan bero på 
nedsatt patientsäkerhet och 
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hospitals in South 
Africa: A 
questionnaire survey. 
 

och allmänna sektorn i 
Sydafrika.  

ledning. Patientsäkerheten 
sänks och arbetsbelastningen 
ökar när patientantal per 
sjuksköterska blir för stort.  

Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Resultat 

Halbesleben m.fl. 
2008 
USA 

Nurse burnout and 
patient safety 
outcomes: Nurse 
safety perception 
versus reporting 
behavior.  

Att undersöka samband 
mellan utbrändhet hos 
sjuksköterskor och 
patientsäkerheten. 

Sjuksköterskors utbrändhet 
var en bidragande faktor till en 
bristande patientsäkerhet och 
arbetsmiljö.  
Antal arbetade timmar ökar 
risken för utbrändhet, en högre 
utbrändhet ger större risker 
som påverkar 
patientsäkerheten.  

Hayes m.fl. 
2012 
England 

Achieving safe 
staffing for older 
people in hospitals.  

Att utforska relationen mellan 
bemanningsgrad och 
levererad vård och 
sjuksköterskors syn på 
adekvat bemanning och den 
planerade bemanningen på 
avdelningen.  

Sjuksköterskor finner 
arbetsbelastningen krävande 
på grund av platsbrist. 9/10 
sjuksköterskor rapporterar att 
de missar minst en viktig 
omvårdnadaspekt per dag hos 
patienten. I genomsnitt missar 
sjuksköterskan 4-5 aspekter 
per arbetspass och den största 
anledningen är tidsbrist. 

Lawton m.fl. 
2012 
England 

Identify the latent 
failures underpinning 
medication errors: an 
exploratory study.  

Att identifiera latenta fel som 
ligger till grund för 
medicinska fel i vården.  

Vanligaste orsakerna till att 
medicinska fel uppstår är 
underbemanning, inkompetent 
personal, arbetsbelastning, 
arbetsmiljön och hur 
avdelningen är uppbyggd. 
Även bristande rutiner, 
kommunikation, 
platshantering, policys och 
ledarskap kan leda till 
medicinska fel. 

Paquet m.fl. 
2013 
Canada 

Psychosocial work 
environment and 
prediction of quality 
of care indicators in 
one Canadian health 
center.  

Att sammanlänka 
evidensbaserad praktik till 
området för beslutsfattande 
genom att tillhandahålla en 
effektiv modell för insatser 
för att förbättra säkerhet och 
kvalitet.  

Ett bra förhållningssätt till 
arbetsbelastning och policys 
ger en minskad personal 
frånvaro. En minskad frånvaro 
ger ett minskat antal patienter 
per sjuksköterska. Detta i sig 
minskar medicinska fel i 
vården. 

Ramanujan m.fl. 
2008 
USA 

Influence of 
workplace demands 
on nurses’ perception 
of patient safety.  

Att undersöka relationen 
mellan sjuksköterskors 
uppfattning av arbetsplatsens 
krav och patientsäkerhet.  

En ökad arbetsvolym ökar 
kraven från arbetsplatsen. 
Sjuksköterskor känner sig 
utmattade och utarbetade, 
detta visar sig i form av 
personlighetsförändringar som 
leder till en sänkt uppfattning 
av patientsäkerhet.  

Teng m.fl. 
2009 
Taiwan 

Emotional stability of 
nurses; impact on 
patient safety. 

Att studera sjuksköterskans 
emotionella relation till 
patientsäkerheten.  

Sjuksköterskans erfarenhet 
och kompetent personal har en 
koppling till 
patientsäkerheten. Emotionell 
stabilitet hos sjuksköterskan 
ger en ökad patientsäkerhet. 
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Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Resultat 

Tran m.fl.  
2010 
Australien 

Classifying nursing 
errors in clinical 
management within 
an Australian 
hospital. 

Att utveckla ett 
klassificeringssystem för 
sjuksköterskans misstag 
relaterade till kliniskt 
ledningsskap och att beskriva 
bidragande faktorer och 
konsekvenser för patienterna.  

De största faktorerna som 
bidrar till sjuksköterskans 
misstag i vården är arbetsmiljö 
och arbetsbelastning. Om 
dessa kombineras med andra 
faktorer som exempelvis 
bristande kommunikation ökar 
risken att göra fel. 

Van Bogaert m.fl. 
2013 
Belgien 

The relationship 
between nurse 
practice environment, 
nurse work 
characteristic, 
burnout and job 
outcome and quality 
of nursing care: A 
cross sectional 
survey. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskans praktiska 
miljö är förknippad med jobb 
utfall och sjuksköterskans 
bedömningar I vårdkvalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Det finns direkta kopplingar 
mellan sjuksköterskans 
arbetsprestation, 
arbetsbelastning, beslutsamhet 
och dess påverkan på kvalitén 
i vården. Hög arbetsbelastning 
ökar risken för utbrändhet och 
uppfattningen om en sämre 
patientsäkerhet. 

You m.fl.  
2012 
China 

Hospital nursing, 
care quality, and 
patient satisfaction: 
Cross sectional 
survey of nurses and 
patients in hospitals 
in China and Europe. 

Att undersöka samband 
mellan olika sjukhus och dess 
grader av 
sjuksköterskebemanning, 
pedagogiska meriter och 
arbetsmiljöer och patienters 
bedömning av deras sjukvårds 
upplevelser samt 
sjuksköterskans 
arbetsprestationer. 

Av 9688 sjuksköterskor 
bedömde 36 % att 
patientsäkerheten var dålig på 
sin avdelning och ett stort 
antal anser sig själva som 
utbrända. Detta på grund av en 
arbetsmiljö som bedöms som 
dålig eller bristande. Vilka 
delar i arbetsmiljön som 
brister nämns inte.  
Sjuksköterskor gör mer med 
mindre, kraven från 
arbetsplatsen ökar. 

 
3.1 Stressrelaterade risker för patientsäkerheten 

Sjuksköterskan har många arbetsuppgifter som ska utföras under ett arbetspass, oftast 

prioriteras praktiska uppgifter snarare än omvårdnad och patientrelationen, en viktig del i 

omvårdnaden är att alla patienter bör kontrolleras regelbundet. Exempelvis kunde 

sjuksköterskan ha 20 blodtryck som skulle mätas och enbart de som hade avvikande resultat 

skulle kontrolleras igen (Chan, Jones & Wong 2012). Stressen över att hinna med alla 

patienter och de övriga uppgifterna resulterade i att sjuksköterskan inte hade tid att observera 

patienterna, missade att se förändringar hos patienterna och det blev därför svårt att kunna 

bedöma allmäntillståndet. Konsekvenser blev att sjuksköterskan inte reflekterade över möjliga 

orsaker till avvikande värden eller beteenden (Tran & Johnson 2010, Chan et al. 2012). Om 

sjuksköterskan blev avbruten eller när stressen ökade påverkades hennes arbete genom att 

viktig information eller uppgifter glömdes bort (Lawton, Carruthers, Gardner, Wright & 
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McEachan 2012). Exempelvis missades mätning av blodförluster, urin- och dränage mängder. 

Bröstsmärtor eller symtom på intoxikation kunde missbedömas och vid skiftbyten gavs vid 

flera tillfällen otillräcklig rapportering (Tran & Johnson 2010). Inom akutsjukvården kunde 

olämpliga beslut tas som att koppla bort syrgas under transport/förflyttning av patienter. 

Ineffektiva prioriteringar gjordes och infektionspatienter kunde flyttas från enkelrum till 

dubbelrum utan att någon ifrågasatte detta (Tran & Johnson 2010). 

 

Viktiga omvårdnadsaspekter vid vård av äldre är; kommunikationen med patienten, 

mobilisering, smärtbehandling, munhygien, hudvård, fallprevention, trycksårsprevention, 

inkontinens vård, information till patientens familj och anhöriga, assistering vid måltider, 

förberedande för utskrivning och palliativ vård. Vid vård av äldre på sjukhus i England 

rapporterade 89 % av 1687 sjuksköterskor att de missade minst en av ovanstående 

omvårdnadsaspekter per arbetspass och i genomsnitt missades fyra till fem 

omvårdnadsaspekter under ett arbetspass på grund av stress (Hayes & Ball 2012).  

Om patientantalet är högt och de dessutom är ostabila eller behöver mer omfattande 

omvårdnad ökade stressen (Al-Kandari & Thomas 2008, Chan et al. 2012). Patienter kunde 

ses som tidskrävande objekt snarare än en medmänniska som behövde hjälp och 

kommunikationen blev lidande på grund av stress (Tran & Johnson 2010, Chan et al. 2012). 

Sjuksköterskan fick en tankeställare på detta när anhöriga var närvarande, vilket bekräftade 

patienten som en individ snarare än ett objekt eller en arbetsuppgift (Chan et al. 2012). När 

sjuksköterskans stress blev för hög, missades exempelvis smärtbehandling till patienter som 

bett om det och orsaken var att informationen inte vidarebefordrats eller att informationen inte 

antecknats i patientens journal (Tran & Johnson 2010). Klagomålen från patienter och dess 

anhöriga ökade för att mediciner delades ut sent eller uteblev, trycksår upptäcktes sent och 

patienten fick infektioner på grund av sår som inte behandlats eller en perifer venkateter som 

suttit för länge (Al-Kandari & Thomas 2008).  

 

Rutiner är ett bra redskap för att minska stress men ökar risken att patienten blir förbisedd 

som människa och blir objektifierad då uppgifter prioriteras snarare än att skapa relation till 

patienten. Prioriteringen på avdelningar byggs upp efter att sjuksköterskan inte vill belasta 

sina kollegor på nästkommande skift. En bidragande faktor till den ökade stressen var att 

patienternas vistelsetid hela tiden förkortas vilket ökade mängden pappersarbete för 

sjuksköterskan och större delen av arbetstiden ägnas åt dokumentation istället för 

patientkontakt (Chan et al. 2012). Patientsäkerheten skulle öka om sjuksköterskan hade en 
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lägre arbetsbelastning (Ramanujam, Abrahamson & Anderson 2008, Tran & Johnson 2010), 

bättre vårdmiljö och bättre kommunikationsmöjligheter (Tran & Johnson 2010). För att uppnå 

en högre patientsäkerhet försöker sjuksköterskor hela tiden arbeta snabbare och skyndar på 

sina uppgifter för att hinna med, vilket gör att de blir utbrända i jakten på att ge en säker vård, 

men i stället blir patienterna lidande (Ramanujam et al. 2008, Lawton et al. 2012). Flertalet 

sjuksköterskor värderade kommunikation och relation till patienter och dess anhöriga högt 

men på grund av den ökade stressen blir kommunikation med och relation till såväl patient 

som anhöriga allt mer åsidosatt (Chan et al. 2012). 

 

3.2 Utbrändhet och dess risker för patientsäkerheten 

En hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö bidrar till utbrändhet hos sjuksköterskan vilket 

ger en påverkan på vårdkvaliteten. Den mentala utmattningen som kan uppstå av den höga 

arbetsbelastningen ökar risken för utbrändhet och ger en osäker arbetsmiljö där uppfattningen 

av patientsäkerheten försämras (Halbesleben, Wakefield, Wakefield & Cooper 2008, Van 

Bogaert, Kowalski, Weeks, Van heudsen & Clarke 2013). Många sjuksköterskor beskrev 

arbetsbelastningen som krävande på grund av ett högt patientantal med många inskrivningar 

och utskrivningar. De kände sig utbrända då de förväntades utföra fler uppgifter med mindre 

tid, vilket bidrog till en ökad oro över att inte hinna utföra och leverera en patientsäker vård 

(Ramanujam et al. 2008, Hayes & Ball 2012, You, Aiken, Sloane, He, Hu, Jiang, Li, Li, Liu, 

Shang, Kutney-Lee och Sermeus 2012).  

 

Sjuksköterskans erfarenhet bidrar till ökade krav på arbetet men också till utmattning som kan 

leda till personlighetsförändringar. Kraven från arbetsplatsen, ökad arbetsbelastning och 

nedsatt kontroll över arbetsmiljön ökar risken för emotionell utmattning och ökar även risken 

att ett sämre arbete utförs och patientens omvårdnad påverkas negativt. (Ramanujam et al. 

2008, You et al. 2012). 

 

I Sydafrika rapporterade 45,8 % av 1187 sjuksköterskor att de kände sig utbrända (Coetzee, 

Klopper, Ellis & Aiken 2012), i Kina rapporterades det att 38 % av 9688 kände sig utbrända 

och 36 % ansåg att patientsäkerheten var dålig (You et al. 2012). Återigen var anledningen 

dålig arbetsmiljö och en hög arbetsbelastning som bidrog till att fler sjuksköterskor 

rapporterade en sämre patientsäkerhet (20,7 %) (Coetzee et al. 2012). I USA och tolv länder i 

Europa (Belgien, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Holland, Norge, Polen, 

Spanien, Sverige och Schweiz) förekommer problem med utbrändhet och bristande 
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patientsäkerhet. Hur relationen mellan läkare och sjuksköterskor ser ut, stödet från ledningen, 

organisatoriska prioriteringar och graden av arbetsbelastning påverkade patientsäkerheten. 

Det fanns ett tydligt samband mellan ett högt antal utbrända sjuksköterskor och en låg 

patientsäkerhet. Av 13 länder låg Grekland sämst till där 78 % av 315 sjuksköterskor ansåg 

sig själva som utbrända medan 17 % av 358 ansåg att patientsäkerheten var bristande. Polen 

låg sämst till när det kommer till patientsäkerheten där 18 % av 2579 sjuksköterskor ansåg att 

patientsäkerheten var bristande men 40 % av 2321 ansåg sig själva som utbrända. Av de 

tretton deltagande länderna hamnade Sverige på en sjätte plats i sjuksköterskors upplevda 

utbrändhet där 29 % av 9477 ansåg sig själva som utbrända och 11 % av 10035 ansåg att sin 

avdelning brister i patientsäkerheten (Aiken, Sermus, Van den Heede, Sloane, Busse, Mckee, 

Bruyneel, Rafferty, Griffiths, Moreno-Casbas, Tishelman, Scott, Brzostek, Kinnunen, 

Schwedinmann, Heinen, Zikos, Strømseng Sjetne, Smith & Kutney-Lee 2012). I Belgien 

ansåg 40 % av 1201 sjuksköterskor att kvalitén i vården har minskat de senaste åren på grund 

av den ökade arbetsbelastningen (Van Bogaert et al. 2013). 

 

3.3 Underbemanning och dess risker för patientsäkerheten 

Vissa arbetspass kunde innebära en ökad arbetsbelastning på grund av underbemanning. När 

patientantalet eller omvårdnadsbehovet ökade hjälptes personalen åt och löste situationen, 

detta bidrog till att stressen ökade hos hela arbetsgruppen och prioriteringar gjordes efter vad 

som ansågs viktigast och patienternas kommunikationsbehov åsidosattes (Chan et al. 2012). 

Om teamwork på en avdelning fungerade bra påverkades hela arbetsplatsen positivt, 

patientsäkerheten blev säkrare om en bra kommunikation hålls mellan kollegorna och bidrog 

till att färre incidenter med patienterna skedde. Om teamwork upplevdes som bristande på en 

avdelning gav det en direkt påverkan på patientsäkerheten då fler incidenter skedde (Brown & 

Wolosin 2013). 

 

Sjukhus med en tillräcklig bemanning i relation till patientantal rapporterade mindre brister i 

patientsäkerheten då arbetsbelastningen minskade (Coetzee et al. 2012). I England beskrev 66 

% av 158 sjuksköterskor att det inte fanns tillräckligt med personal för att bemöta 

patientbehovet. Tiden till omvårdnadsbehov och bevakning av patienter räckte inte till då 

större delen av tiden ägnades åt att beräkna och administrera mediciner (Hayes & Ball 2012). 

Underbemanning bidrog till ökad stress och högre arbetsbelastning som påverkade 

sjuksköterskan i sitt arbete genom att fler medicinska misstag skedde (Lawton et al. 2012), 

antalet fallskador, trycksår och missade/felaktiga provtagningar ökade (Al-Kandari & Thomas 
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2008). Personal med låg utbildning, hög arbetsbelastning och en dålig arbetsmiljö var de 

vanligaste orsakerna till att medicinska fel gjordes. Rutiner, platshantering, kommunikation 

och riktlinjer är också viktiga delar i arbetsmiljön och när dessa inte fungerade ökade risken 

att medicinska fel uppstod (Lawton et al. 2012). Ett bra förhållningssätt till arbetsbelastning 

och riktlinjer bidrog till minskad personalfrånvaro. En minskad frånvaro gav ett minskat antal 

patienter per sjuksköterska och färre medicinska fel gjordes (Paquet, Courcy, Lavoie-

Tremblay, Gagnon & Maillet 2013). Otillräcklig bemanning, personal med låg erfarenhet 

inom yrket och emotionellt ostabila sjuksköterskor var bidragande faktorer till en bristfällig 

patientsäkerhet (Teng, Chang & Hsu 2009).  

 

I flertalet fall inom akutsjukvården i Australien missades viktiga delar i omvårdnaden som till 

exempel hygien, assistans vid påklädnad, borttagande av perifer ven kateter i samband med 

utskrivning, skicka blodprover till laboratoriet och att skicka med patienten medicin vid 

förflyttning till annan avdelning. Sjuksköterskor missade vid flera tillfällen att kontrollera 

patientens personnummer eller att ersätta borttagna identifikations-band i samband med 

undersökning eller provtagning. Konsekvenserna av detta var att patienten blev 

feldiagnostiserad och utsatta för onödiga eller inställda undersökningar. I 50 % av 241 

rapporterade incidenter drabbades inte patienterna av någon specifik konsekvens. I 39 % av 

fallen fick patienterna en försenad vård, försenad upptäckt av sjukdom, försämring av 

tillstånd, inställda/onödiga undersökningar eller fysiska skador som blåmärken, blodbrist eller 

skada på huden på grund av bland annat underbemanning (Tran & Johnson 2010). 

 

3.4 Kvalitetsgranskning urvalsgrupp och bortfall 

Kvalitetsgranskningen tillsammans med artiklarnas design, datainsamlingsmetod och 

dataanalys redovisas i tabell 3. 

 

Sju artiklar (Al-Kandari & Thomas 2008, Ramanujan et al. 2008, Teng et al. 2009, Aiken et 

al. 2012, You et al. 2012, Coetzeen et al. 2012, Van Bogaert et al. 2013) ansågs hålla en hög 

kvalitet gällande urval då 4 av de 4 frågorna besvarades med ”Ja” och därmed tydligt beskrivit 

urvalsmetod, att urvalsgruppen är tillräckligt stor och representativ samt att bortfall beskrivits. 

 

Sex artiklar ansågs ha en medel kvalitet gällande urval då de besvarade 2-3 av de 4 frågorna 

med ”Ja”.  Av de sex artiklarna kunde fem artiklar (Halbesleben et al. 2008, Tran & Johnson 

2010, Hayes & Balls 2012, Lawton et al. 2012, Paquet et al. 2013) svara ”Ja” på 3 av de 4 
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frågorna. Halbesleben et al. (2008) beskrev tydligt urvalsmetod, ansågs ha en representativ 

urvalsgrupp och bortfall beskrevs. Däremot ansågs urvalsgruppen inte vara tillräckligt stor. 

Hayes och Balls (2012), Lawton et al. (2012), Paquet et al. (2013), Tran och Johnson (2010) 

beskrev tydligt urvalsmetod, ansågs ha en tillräckligt stor urvalsgrupp och beskrev bortfall. 

Däremot ansågs urvalsgruppen inte vara representativ då den informationen inte beskrevs 

(Tran & Johnson 2010) eller beskrevs otillräckligt (Hayes & Ball 2012, Lawton et al. 2012, 

Paquet et al. 2013). En av de sex artiklarna (Brown & Wolosin 2013) kunde besvara 2 av de 4 

frågorna med ”Ja”. Brown och Wolosin (2013) beskrev tydligt urvalsmetoden och 

urvalsgruppen var tillräckligt stor. De ansågs inte ha en representativ urvalsgrupp då den 

informationen inte beskrevs och de redovisade inte eventuella bortfall.  

Den artikel (Chan et al. 2012) som ansågs ha en låg kvalitet gällande urval besvarade 1 av de 

4 frågorna med ”Ja”. Chan et al. (2012) beskrev tydligt urvalsmetoden men ansågs inte ha en 

representativ urvalsgrupp, urvalsgruppen ansågs inte vara tillräckligt stor och bortfall 

beskrevs inte.  

 

Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklars design, undersökningsgrupp, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. 
Författare, 
Publikations
år, Land 

Design Undersökningsgrupp/ 
urval/bortfall 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Aiken m.fl 
2012 
Europa 
USA 

Cross-
sectional 
 

Undersökningsgrupp: 61168 
sjuksköterskor och 131318 
patienter. 
 
Urval: Randomly sampled. 
 
Bortfall beskrivs. 

Enkäter:  
*PES-NWI, 
*AHRQ,”Hospital 
Consumer Assessment 
of Healthcare 
Providers” och 
”Emotional exhaustion 
subscale of the 
Maslach burnout 
inventory”. 

”Multilevel model 
structure”, ” Linear 
regression models” och 
“Robust logistic 
regression”. 

Al-Kandari 
m.fl. 
2008 
Kuwait 

Cross-
sectional  
 

Undersökningsgrupp: 780 
sjuksköterskor varav 697 
kvinnor och 213 män. 
Utbildningsnivå, typ av 
avdelning och nationalitet 
beskrivs.  
 
Urval: Purposive sample. 
 
Bortfall beskrivs. 

Enkäter:  
Beskrivning saknas. 

“Descriptive and 
inferential analyses”, 
“t-tests”, “ANOVA” 
och “Pearson 
correlation”. 

Brown m.fl. 
2013 
USA 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 9 
sjukhus. Patientantal per dag 
beskrivs.  
  
Urval: Convinience 
sampling. 
 

Enkäter: 
*HSOPSC och 
*CALNOC. 

“Regression analyses”. 
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Bortfall beskrivs ej.  
 
 

Författare, 
Publikations
år, Land 

Design Undersökningsgrupp/ 
urval/bortfall 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Chan m.fl. 
2012 
Hong Kong 
 

A narrative 
inquiry 

Undersökningsgrupp: 5 
sjuksköterskor. 
Arbetserfarenhet beskrivs. 
 
Urval: Purposive sample. 
 
Bortfall beskrivning saknas. 
 

Intervjuer:  
’Unstructured, in depth 
interviews”. 

”Narrative coding”. 

Coetzee m.fl. 
2013 
Sydafrika 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 1187 
sjuksköterskor varav 1137 
kvinnor och 50 män. Ålder, 
utbildningsnivå och 
arbetserfarenhet beskrivs.  
 
Urval: Purposive sample, 
Sample population. 
 
Bortfall beskrivs. 
 

Enkäter:  
*RN4CAST, *PES-
NWI och *EE. 

”Descriptive statistics”, 
”Statistical significance 
och ”Robust logistic 
regression models”.  

Halbesleben 
m.fl. 
2008 
USA 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 148 
sjuksköterskor. 
Arbetserfarenhet och 
utbildningsnivå beskrivs. 
 
Urval: Convinience 
sampling. 
 
Bortfall beskrivs. 
 

Enkäter:  
*MBI och *AHRQ. 

”Descriptive statistic” 
och Correlation 
coefficients”. 

Hayes m.fl. 
2012 
England 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 240 
sjuksköterskor. Antalet 
patienter per sjuksköterska 
beskrivs. 
 
Urval Purposive sample. 
 
Bortfall beskrivs.  
 

Enkäter: 
Beskrivning saknas. 

Beskrivning saknas. 

Lawton m.fl. 
2012 
England 

Cross-
sectional, 
qualitative. 

Undersökningsgrupp: 8 
chefer ansvariga för 
patientsäkerhet och 11 
sjuksköterskor.  
 
Urval: Purposive sample. 
 
Bortfall beskrivs.  
 

Intervjuer:  
“Semi- structured 
based on Reason’s 
organizational model of 
human error”. 

”Thematic Content 
Analysis” och 
”Cronbach’s alpha”. 

Paquet m.fl. 
2013 
Canada 

”Quantitativ
e 
correlational 
design” 

Undersökningsgrupp: 243 
vårdarbetare. 
Utbildningsnivå anges.  
 
Urval: Convinience 
sampling. 
 

Enkäter:  
*PCQ, *JCQ och 
”Siegrist model”. 

”Path analysis”.  
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Bortfall beskrivs. 
 
 

Författare, 
Publikations
år, Land 

Design Undersökningsgrupp/ 
urval/bortfall 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Ramanujan 
m.fl. 
2008 
USA 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 430 
sjuksköterskor 
varav 408 kvinnor och 22 
män. Arbetserfarenhet 
utbildningsnivå, 
anställningsvillkor och 
antalet sjukhus beskrivs.  
 
Urval: Convinience 
sampling. 
 
Bortfall beskrivs.  

Enkäter: 
Beskrivning saknas. 

”Structural equation 
modeling”. 

Teng m.fl. 
2009 
Taiwan 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 263 
sjuksköterskor enbart 
kvinnor. Ålder och 
utbildningsnivå beskrivs.  
 
Urval: Stratified random 
sampling. 
 
Bortfall beskrivs. 

Enkäter:  
”mini-marker”, *PES-
NWI. 

”Hierarchical 
regression” och 
Cronbach’s alpha. 

Tran m.fl.  
2010 
Australien 

Mixed 
method 
design 

Undersökningsgrupp: 241 
incidenter som 
sjuksköterskor varit 
involverade i. 
 
Urval: Register data. 
 
Bortfall beskrivs. 

Registerstudie: 
*SAC. 

”Inductive content 
analysis” 
”Descripitive analysis”. 

Van Bogaert 
m.fl. 
2013 
Belgien 

Cross-
sectional 

Undersökningsgrupp: 1201 
sjuksköterskor varav 1023 
kvinnor och 178 män. Ålder, 
arbetserfarenhet, 
utbildningsnivå, 
anställningsvillkor och typ 
av avdelningar beskrivs.  
 
Urval: Purposive sample. 
 
Bortfall beskrivs.  

Enkäter:  
*NWI-R, *MBI, 
“Intesity of Labour 
Scale of Richter”, 
“Decision latitude”, 
“Nurse reports of 
quality of care”.  
 

”Deskriptive analyses”, 
Computation of 
Cronbach’s alphas” 
“correlation 
coefficients” och 
“Model testing”.  

You m.fl.  
2012 
China 

Cross-
Sectional 
 

Undersökningsgrupp: 9688 
sjuksköterskor varav 6405 
kvinnor och 3283 män.  
Ålder, arbetserfarenhet, 
utbildningsnivå, antal 
patienter per sjuksköterska 
och antal olika sjukhus 
beskrivs.  
5786 patienter varav 3107 
kvinnor och 2679 män.  
Ålder och antal inneliggande 
dagar beskrivs. 
 
Urval: Purposive sample. 

Enkäter: 
*PES-NWI, 
*AHRQ, *CAHPS, 
*RN4CAST. 

”Descriptive 
information”, 
“Multilevel models” 
och ”Robust 
procedures”. 
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Bortfall beskrivs 

*Förkortning av instrumentets namn.   

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat  

Vårdmiljön, graden på arbetsbelastning och kommunikationsbrist ökar stressen och bidrar till 

att patientsäkerheten sänks när ineffektiva prioriteringar görs, viktiga omvårdnadsaspekter 

och information/uppgifter glöms bort. En hög arbetsbelastning beskrivs som krävande och 

sjuksköterskor förväntas göra mer med mindre och allt fler sjuksköterskor känner sig utbrända 

och patientsäkerheten blir lidande. Underbemanning bidrar till ett ökat stresspåslag och en 

ökad arbetsbelastning vilket ger en sämre patientsäkerhet, då det inte finns tillräckligt med 

personal för att bemöta patientbehovet. Detta bidrog till att fler medicinska misstag skedde, 

omvårdnadsbehov åsidosattes, identiteten hos patienterna kontrollerades sällan och 

konsekvenser blev att patienter utsattes för onödigt lidande. Däremot kunde hela arbetsplatsen 

påverkas positivt av ett fungerande teamarbete med färre patientincidenter. 

 

4.1.1 Huvudresultat för kvalitetsgranskning av urval och bortfall 

Av de fjorton inkluderade artiklarna bedömdes sju stycken (Al-Kandari & Thomas 2008, 

Ramanujan et al. 2008, Teng et al. 2009, Aiken et al. 2012, You et al. 2012, Coetzeen et al. 

2012, Van Bogaert et al. 2013) ha en hög kvalitet gällande den metodologiska aspekten urval 

och bortfall. Sex artiklar (Halbesleben et al. 2008, Tran & Johnson 2010, Hayes & Balls 

2012, Lawton et al. 2012, Brown & Wolosin 2013, Paquet et al. 2013) bedömdes ha en medel 

kvalitet och en artikel (Chan et al. 2012) ansågs hålla en låg kvalitet gällande den 

metodologiska aspekten.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor är ofta stressade under sina arbetspass och redan under 80-talet såg man att 

stressen gjorde att sjuksköterskor hela tiden försökte arbeta hårdare och snabbare vilket ledde 

till utbrändhet (Phipps 1988). Samma resultat fann Ramanujam et al. (2008), Lawton et al. 

(2012), Chan et al. (2012) och att den ökade stressen ledde till konsekvenser för patienterna. 

Konsekvenserna som bidrog till onödigt lidande för patienterna enligt patientsäkerhetslagen 

(2010:659) när sjuksköterskan utsattes för stress var missad smärtbehandling, försenad vård 

och missbedömda akuta/livshotande symtom (Tran & Johnson 2010). Under 90-talet fann 

man att bullrig arbetsmiljö, arbetstiderna, antalet dödsfall, motstridiga krav, arbetsbelastning 
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och interaktioner med anhöriga bidrog till en ökad stress (Daquette et al. 1994). Medan i 

senare forskning anses den ökade stressen bero på att patienternas vistelsetid har förkortats, 

omsättningen av patienter är större (Chan et al. 2012), arbetsbelastningen är högre och 

kommunikationen brister (Tran & Johnson 2010). 

 

Clarke och Aiken (2003) ansåg att om man tänjer på sjuksköterskans gränser leder det till 

sämre prestationer på grund av stress, utbrändhet, frustration och trötthet. Tran och Johnson 

(2010) stödjer Clarke och Aikens (2003) teori då deras studier bekräftade att sjuksköterskor 

begick fler misstag i arbetet om de arbetade under hög stress, bland annat missades 

patientobservationer och mätning av kroppsvätskor. Enligt Billeter-Koponen och Fredén 

(2005) är patientrelationen en viktig del i sjuksköterskans arbete men en ökad stress gjorde att 

sjuksköterskor prioriterade uppgiftslösandet istället då tiden inte räckte till (Chan et al. 2012).  

Under 80-talet ansågs det att sjuksköterskor som undvek problem och kände sig emotionellt 

utmattade hade lättare att drabbas av utbrändhet (Ceslowitz 1989). Även under 90-talet ansågs 

det att oengagerad personal löpte större risk att bli utbränd (Daquette et al. 1994). I aktuella 

studier var det snarare engagerad personal som kände sig utbrända (29-78 %) då de hela tiden 

försökte göra mer med mindre och 11-20,7 % (Aiken et al. 2012, Coetzee et al. 2012, You et 

al. 2012) uttryckte en oro över att inte kunna utföra en patientsäker vård (Ramanujam et al. 

2008, Aiken et al. 2012, Coetzee et al. 2012, You et al. 2012). 

 

Tarnow et al. (2000) ansåg att underbemanning vanligtvis leder till större risker för 

patienterna, Al-Kandari och Thomas (2008), Lawton et al. (2012) och Hayes och Ball (2012) 

stödjer teorin och påvisar att underbemanning leder till stress som ökar risken för medicinska 

misstag, fallskador, trycksår, missade/felaktiga provtagningar och tid till omvårdnadsbehov 

och bevakning av patienter räckte inte till. Patientsäkerhetslagen (2010:659) finns för att 

patienter inte ska bli utsatta för onödigt lidande och adekvata åtgärder ska vidtas för att 

undvika att detta sker (Socialdepartementet 2010). Trots att stress och utbrändhet hos 

sjuksköterskor har varit ett problem sedan 80- och 90-talet (Phipps 1988, Ceslowitz 1989, 

Daquette 1994) verkar problemet fortsätta in på 2000-talet och faktorerna till stress och 

utbrändhet ökar, sjuksköterskans uppgifter blir fler, patientantalet blir högre och tiden till att 

utföra en god omvårdnad blir mindre (Al-Kandari & Thomas 2008, Ramanujam et al. 2008, 

Tran & Johnson 2010, Chan et al. 2012, Hayes & Ball 2012, Lawton et al. 2012). Trots större 

patientantal och fler arbetsuppgifter ökar inte antalet sjuksköterskor. Teamarbete ansågs vara 

en viktig del till att arbetsplatsen fortfarande fungerande och att patientsäkerheten inte 
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riskerades. Detta märktes tydligt då teamarbete inte fungerade och fler incidenter med 

patienterna skedde trots jämförbar bemanning (Brown & Wolosin 2013). Studier påvisar även 

att en adekvat bemanning minskar stress och arbetsbelastning vilket gjorde att 

patientsäkerheten ökade (Coetzee et al. 2012). 

Enligt Nighingale är det sjuksköterskans ansvar att upprätthålla en hög patientsäkerhet och en 

kontrollerad, lugn- och stressfri vårdmiljö (Alligood & Tomey 2010). En lägre 

arbetsbelastning och relevant bemanning till patientbehovet skulle gynna patientsäkerheten 

och en lugnare vårdmiljö för patienten skulle upprätthållas (Ramanujam et al. 2008, Coetzee 

et al. 2012). Nightingale förutsåg tidigt att kraven skulle öka på sjuksköterskor och att de 

skulle uppmanas till att göra mer och bättre (Hegge 2013) vilket idag är sjuksköterskans 

vardag. Strävan efter att prestera bättre blir åsidosatt då uppgifterna blir fler och exempelvis 

hade sjuksköterskor inte längre tid till att observera patienter (Tran & Johnson 2010), vilket 

Nightingale ansåg var en viktig del i sjuksköterskans uppgifter (Hegge 2013). Istället för att 

kunna se förändringar hos en patient så missar sjuksköterskan detta och missbedömer även 

symtom på grund av den stressade miljön (Tran & Jonhson 2010, Chan et al. 2012) vilket gör 

det direkt patientfarligt och återigen bryter det mot patientsäkerhetslagen (2010:659). 

 

4.2.1 Metodologisk aspekt diskussion 

Enligt Polit och Beck (2012) är det svårt att benämna minst antal deltagare som behövs för att 

undersökningsgruppen kan klassas som tillräckligt stor. Den informationen kan fås om det 

genomförs en ”power analys”. ”Poweranalysen” beskriver att ju större gruppen är, desto mer 

styrka anses studiens resultat ha. Undersökningsgruppernas storlek i de inkluderade studier 

som ansågs ha en hög kvalitet utifrån de metodologiska aspekterna redovisas i tabell 3. 

Exempelvis hade de artiklar (Al-Kandari & Thomas 2008, Ramanujan et al. 2008, Teng et al. 

2009, Aiken et al. 2012, You et al. 2012, Coetzeen et al. 2012, Van Bogaert et al. 2013) som 

ansågs hålla en hög kvalitet deltagare från 263 till 192486 stycken och de artiklar 

(Halbesleben et al. 2008, Chan et al. 2012) som inte ansågs ha en tillräckligt stor urvalsgrupp 

hade deltagare från 5 till 148 stycken. 	  

För att avgöra om en undersökningsgrupp är tillräckligt representativ anser Polit och Beck 

(2012) att gruppen ska kunna representera en större del av befolkningen eller att resultatet går 

att generalisera. Exempelvis beskrev Al-Kandari och Thomas (2012) i sin metod att 

urvalsgruppen bestod av både kvinnor och män, att de hade olika utbildningsnivåer, olika 

nationaliteter och arbetade på olika typer av avdelningar. Aiken et al. (2012) hade inte en lika 
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tydlig beskrivning av sin undersökningsgrupp, men eftersom den inkluderade 192486 

deltagare från USA och flertalet länder i Europa så ansågs gruppen vara representativ och 

resultatet går att generalisera. Både Al-Kandari Thomas (2012) och Aiken et al. (2012) ansågs 

hålla en hög kvalitet gällande den metodologiska aspekten. Den artikel (Chan et al. 2012) som 

ansågs ha en låg kvalitet gällande den metodologiska aspekten beskriver enbart 

arbetserfarenheten hos undersökningsgruppen och deltagarna var också få med enbart 5 

stycken. Undersökningsgruppernas utseende beskrivs också i tabell 3. 	  

 Alla de inkluderade artiklarna kunde beskriva urvalsmetoden. Aiken et al. (2012) använde 

”Randomly sampled” vilket innebär att alla personer i en viss population har en lika, 

oberoende chans att bli utvald till att delta i studien (Polit och Beck 2012). Al-Kandari och 

Thomas (2008), Chan et al. (2012), Hayes och Ball (2012), Lawton et al. (2012), You et al. 

(2012) använde ”Purposive sampling” vilket innebär att deltagarna bör ha kunskap inom ett 

visst område som ska undersökas och väljs av den anledningen av författarna (Polit & Beck 

2012). Halbesleben et al. (2008), Ramanujam et al. (2008), Brown och Wolosin (2013) och 

Paquet et al. (2013) använde ”Convinience sampling” vilket innebär att författarna tillfrågar 

de deltagare som är lättast att få tag i. Exempelvis erbjuds alla som arbetar på samma sjukhus 

att delta. Risken med detta är att variationen mellan deltagare inte blir så stor (Polit & Beck 

2012). Teng et al. (2009) har använts sig av ”Stratified random sampling” vilket används för 

att öka generaliserbarheten av gruppen och göra den mer representativ. Nackdelen är att 

författarna av studien måste ha kunskap av sina potentiella deltagare för att kunna avgöra om 

de passar i studien (Polit & Beck 2012). Tran och Johnson (2010) har använt sig av 

registerdata vilket innebär att författarna använder redan befintlig information som 

exempelvis journaler, olika dokument eller som i det här fallet där de har använt 

avvikelserapporter. Fördelen är att de är kostnadseffektivt och är inte beroende av att 

deltagare samarbetar. Nackdelen är att informationen kan vara begränsad med önskvärd 

information (Polit & Beck 2012). 	  

 Två (Chan et al. 2012, Brown & Wolosin 2013) av de 14 artiklarna har inte beskrivit bortfall 

i sin metod vilket kan sänka trovärdigheten och kvaliteten på artiklarna (Polit & Beck 2012).  	  

 Författarna i föreliggande studie ansåg att granskade artiklars undersökningsgrupp som hade 

över 200 deltagare var tillräckligt stor och för att avgöra om gruppen kan anses som 

representativ bör de kunna ge ett generaliserbart resultat genom att deltagare exempelvis har 
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olika lång erfarenhet, ålder, kön och även nationalitet. Författarna ansåg även att det var en 

fördel att alla inkluderade artiklar beskrev urvalsmetod, även om alla inte benämnde sin 

urvalsmetod med namn så fanns tillvägagångssättet väl beskrivet i metoden. Positivt var även 

att så pass många artiklar (12 stycken) redovisade eventuella bortfall.  Anledningen till att 

undersökningsgruppen inte blir tillräckligt stor i en studie kan bero på att gruppen som 

tillfrågats inte var tillräckligt stor från början eller att informationen till deltagarna var 

otillräcklig. Anledning till att artiklarna inte redovisar exempelvis ålder, kön, utbildningsnivå 

eller nationalitet kan bero på platsbrist i arbetet. Det kan också bero på att det inte ansågs som 

väsentligt för studien eller att författarna haft svårt att få in den informationen. 	  

4.3 Metoddiskussion 

En beskrivande litteraturstudie valdes för att kunna sammanfatta befintlig forskning. Artiklar 

söktes via Cinahl vilket är en viktig elektronisk databas som täcker ett stort antal tidsskrifter 

och med hjälp av Cinahl headings ökade chanserna till att hitta relevanta artiklar för området 

(Polit & Beck 2012). Det kan vara en negativ aspekt att artiklarna enbart söktes i databasen 

Cinahl, hade flera databaser används och artiklar som kostat pengar involverats hade ett 

bredare resultat av artiklar kunnat sammanställas, troligt är att resultatet i föreliggande studie 

hade varit liknande men med ett bredare urval av artiklar. 

Genom att dokumentera stegvis hur författarna sökt och funnit föreliggande studies resultat 

har detta genomförts på ett effektivt sätt och risken att missa viktiga/relevanta delar har 

minimerats. Författarna ha även läst de olika artiklarna var för sig och oberoende av varandra 

för att inte missa viktiga delar och att författarna uppfattar samma information i artiklarnas 

resultat. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes vilket ses som en styrka då både 

enskilda grupper kunde kommentara om deras uppfattning av problemet och större studier 

med flera tusen deltagares uppfattning kunde redovisas. Ytterligare en styrka i föreliggande 

studie är artiklarnas ursprung, vilka reflekterar större delen av världen, vilket gör att 

föreliggande studies resultat inte enbart begränsas till Sverige eller Europa och resultatet är 

tidsenligt då artiklarna har publicerats inom de senaste sex åren (Polit & Beck 2012). 
 

I den metodologiska aspekten valdes Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer för att ligga 

till grund till kvalitetsgranskningen angående urvalsmetoden i inkluderade artiklar. Det 

positiva med Forsberg och Wengström (2013) var att de hade tydliga och lättförståerliga 

riktlinjer för kvalitetsgranskning medan Polit och Becks (2012) riktlinjer var mer ingående, 

något mer avancerade och presenterades på ett annat språk. Hade istället Polit och Becks 
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(2012) riktlinjer valts att följa hade kvalitetsgranskningens resultat kunna sett annorlunda ut 

med andra formulerade frågor. Med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer 

utformades fyra frågor angående kvalitetsgranskningen. Att enbart bedöma en liten del av 

artiklarna ansågs som svårt då viktiga delar i den övriga metoden kunde saknas som 

exempelvis hos Hayes och Balls (2012) artikel där den kvalitetsgranskade aspekten bedömdes 

som medel, men den beskriver inte analysmetoden, detta har dock bortsätts ifrån. Trots att 

artiklarnas metodologiska aspekt bedöms från låg till hög är det tveksamt om hela artikelns 

kvalitet kan bedömas liknande. Ingen artikel har uteslutits i föreliggande studie baserat på den 

metodologiska kvaliteten. Författarna till föreliggande studie saknar även kunskaper om att 

kunna kvalitetsgranska artiklar på ett tillförlitligt sätt därmed är det tveksamt om 

metodologiska aspektens kvalitetsbedömning är trovärdig.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad/Förslag till vidare forskning 

 Den här studien påvisar att stress, utbrändhet och underbemanning bidrar till en sämre 

patientsäkerhet, både som separata faktorer men också för att de påverkas av varandra. 

Resultatet är funnet från olika delar i världen och de visar att det är ett stort problem som 

verkar öka. Sammanställningen av de olika studierna ska kunna bidra till förändring i sättet att 

se på underbemanning, ökade stressnivåer på olika avdelningar och medvetandet ska öka om 

att allt fler känner sig utbrända. Vetskapen om problemet bör leda till förändringsarbete hos 

sjuksköterskor för att de ska må bättre och därmed borde även patientsäkerheten öka när färre 

misstag sker. Vidare forskning bör utföras där man undersöker ekonomiska förutsättningar i 

relation till bemanning och antalet avvikelserapporteringar för att se hur mycket den 

ekonomiska delen kan gynna eller missgynna patientsäkerheten. Vidare forskning bör även 

göras på personalgruppens relationer med varandra och dess förmåga att arbeta i team, vilka 

faktorer som bidrar till bra respektive mindre bra teamarbete och hur patientsäkerheten 

påverkas av bra respektive dåligt teamarbete. 
 

4.5 Slutsats  

I föreliggande studie drar författarna slutsatsen att sjuksköterskor som utsätts för stress och 

underbemanning känner sig utbrända som leder till att det blir en inverkan på 

patientsäkerheten i samband med att sjuksköterskor inte hinner observera alla sina patienter, 

de begår medicinska misstag, missar flera viktiga delar i omvårdnaden, olika 

preventionsåtgärder och identitetskontroller vilket ledde till att patienter utsätts för onödigt 

lidande.  
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