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Abstrakt 

 

Bakgrund: Arbetsmiljölagens avsikt är att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och 

olycksfall samt skapa god arbetsmiljö. Prevalensen av vårdskador har minskat, dock 

drabbas ungefär var tionde patient av en vårdskada. För att upprätthålla patientsäkerhet 

finns en nollvision av vårdskador, verksamheter ska arbeta preventivt för att uppnå 

detta. Organisatoriskt ledarskap är viktigt för att uppnå mål, då kärnan i ledarskap är 

förberedelser, planering och rustning inför kommande svårigheter och förändringar. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten. Vidare har syftet varit att utföra en 

metodologisk granskning av de valda artiklarnas urvalsmetod. 

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som baseras på totalt elva artiklar varav sju 

kvalitativa, tre kvantitativa och en med mixad design.  

 

Resultat: Sjuksköterskans arbetsmiljö påverkade patientsäkerheten. Organisatoriskt 

utanförskap med liten möjlighet att påverka sjuksköterskors arbetssituation, ekonomiska 

faktorer, omgivande miljöfaktorer, pressad arbetsmiljö, tidspress, socialt stöd och brister 

i kommunikation var några framträdande problemområden. 

 

Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter visade tydligt att det var flera olika aspekter 

inom arbetsmiljön som påverkade patientsäkerheten.  
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Abstract 

 

Background: The Environment Act's intention is to prevent work-related illness and 

accidents as well as create a good working environment. The prevalence of medical 

injuries have declined, however approximately every tenth patient suffers of a health 

injury. In order to maintain patient safety there is a zero vision of health damages, 

businesses must work preventively to achieve this. Organizational leadership is essential 

to achieving a goal, because the essence of leadership is the preparation, planning and 

prepare for future difficulties and changes. 

 

Aim: The purpose of this study was to describe nurses' experiences of work 

environments meaning for patient safety. Furthermore, the aim has been to perform a 

methodological examination of the selected articles' selection method. 

 

Methods: A descriptive literature study based on a total of eleven articles which seven 

qualitative, three quantitative and one with mixed designs. 

 

Results: The nurse's work environment affected patient safety. Organizationally 

isolation with little opportunity to influence nurses' job situation, economic factors, 

ambient environmental factors, pressured working environment, time pressure, social 

support and lack of communication were some prominent problem areas. 

 

Conclusion: Nurses' experiences clearly showed that there were several aspects of the 

work environment that affect patient safety. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Arbetsmiljö  

 

Arbetsmiljö innefattar alla faktorer och förhållanden inom arbetet; tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll. Arbetsmiljölagens avsikt är att 

förebygga arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall samt utöver detta skapa en god 

arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar är att tillämpa preventiva åtgärder som krävs för att 

förhindra att anställda utsetts för ohälsa eller olycksfall. Utöver detta har arbetsgivaren 

dessutom som uppgift att metodiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att 

uppfylla de krav som skapar en god arbetsmiljö (AML1977:1160). I Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) beskrivs 

sjuksköterskans förhållningssätt till vårdmiljön. Sjuksköterskan ska ha förmåga till att 

reflektera över, motivera och medverka till att åstadkomma en god vårdmiljö. Även ska 

sjuksköterskan bistå med estetiska aspekter, samverka i arbetsmiljöarbete, observera 

risker som är relaterade till arbetet och aktivt arbeta för att förebygga dessa risker 

(Socialstyrelsen 2005). Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) beskriver att det 

är möjligt att det finns ett samband mellan sjuksköterskors potential att styra över sin 

arbetsmiljö, välbefinnande på arbetsplatsen och patientsäkerhet. Dock fodras mer 

forskning för att fastställa hur miljön kan påverka och förbättra sjuksköterskans arbete 

till att bygga upp en god patientsäkerhet. 

 

1.2 Patientsäkerhet 

 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) avser att bidra till hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvården där arbetsgivarens uppgift är att använda sig av de åtgärder som krävs för att 

motverka att patienter drabbas av vårdskador. Med definitionen vårdskador menas 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall. All personal inom 

hälso- och sjukvården skall medverka till god patientsäkerhet samt ge sakkunnig och 

omsorgsfull vård som utformas och genomförs i högsta grad tillsammans med patienten. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) är en grundläggande del att 

tillgodose patienters behov och säkerhet samt att som grund ha respekt för patientens 

autonomi. Vården ska utformas så att god kvalité av vården och patientens behov av 

trygghet uppstår. Socialstyrelsens (2015 a) senaste lägesrapport inom 

patientsäkerhetsområdet, visar att det har blivit en minskning av antalet skador som 
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leder till bestående men eller att en patient avlider. Dock drabbas fortfarande ungefär 

var tionde patient av en vårdskada. Rapporten belyser även behovet av förbättringar 

inom ett flertal områden där rapportering av risker och avvikelser lyfts fram, och att 

stöd för detta behövs från ledningen (Socialstyrelsen 2015 a). I Socialstyrelsens 

pågående rapport Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet framgår det att 

en nollvision är ett mål som finns för att upprätthålla patientsäkerheten nationellt. 

Nollvisionen innebär att ingen patient ska drabbas av vårdskada och att verksamheter 

ska arbeta preventivt för att motverka vårdskador. Inom nollvisionen finns det fem 

framtida patientfokuserade mål som står till grund för utvecklingen av ökad 

patientsäkerhet. Dessa fem mål är; God patientsäkerhetskultur i vården, patienten är 

delaktig i sin vård och behandling, minskat antal frekventa eller allvarliga vårdskador, 

rätt kompetens vid rätt tillfälle och ökad kunskap om effektiva insatser. För att uppnå 

dessa krävs ett långsiktigt arbete där alla aktörer så som staten, myndigheter, huvudmän, 

vårdgivare (offentliga och privata), universitet och högskolor samt 

intresseorganisationer tar ett gemensamt ansvar (Socialstyrelsen 2015 b). En betydande 

del i patientsäkerhetsrelaterad forskning handlar om det centrala begreppet säker vård. 

Definitionen säker vård präglas av positiva behandlingsresultat där ingen skada uppstår 

och där risken för skada är låg. Tidigare forskning har visat att en rad faktorer så som 

miljön, patientens vårdpraxis och det allmänna klimatet där vården ges har nära 

koppling till säker vård och är relaterat till den miljö som patienten befinner sig i för att 

få vård. En säker vårdmiljö är associerad med frånvaro från skada, förebyggande arbete 

så som tryggt avlägsnande av medicintekniskt material, kompetent personal och att det 

finns en säker hantering av utrustning (Mollon 2013). 

 

1.3 Teoretisk referensram   

 

Krav-kontroll-stödmodellen (Stressforskningsinstitutet 2015) - Kärnan i denna modell 

bygger på effekterna av de psykiska kraven som ställs på de anställda, utifrån den grad 

av kontroll-, beslut- och handlingsutrymme som ges till de anställda inom 

organisationen. Inom denna modell brukar fyra modellsituationer lyftas fram där olika 

kombinationer av hur mycket respektive lite beslutsutrymme och krav som finns i den 

rådande situationen. Att ha kontroll i eller ha kontroll över en arbetsuppgift, kan 

antingen upplevas långt bort eller nära till hands. Kontroll i arbetet rör sig generellt om 

små saker, medan att ha kontroll över arbetet berör viktiga och ett större område kring 

beslut. Beslutsutrymme (kontroll) för de anställda påverkas mycket av hur 
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maktfördelningen är uppdelad på arbetsplatsen. Det finns två delkomponenter inom 

beslutsutrymmet som vanligtvis kallas för uppgiftskontroll och färdighetskontroll. 

Uppgiftkontroll beskrivs som att ha “kontroll i arbetet” och innebär kontroll över det 

dagliga arbetet och till största del handlar om strukturer för att åstadkomma rättvisa 

förhållanden inom arbetsplatsen. Den andra delkomponenten, färdighetskontroll, 

innebär att det finns utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet så att individen 

kan utöva kontroll över sitt arbete. Beroende på hur mycket beslutsutrymme som ges 

och krav som ställs på anställda uppkommer olika situationer där den värsta är den ”iso-

spända” som innebär ett spänt arbete med avsaknad av stöd. Forskare samtycker om att 

den “iso-spända” situationen är en riskfaktor för utvecklande av hjärt- och kärlsjukdom, 

psykisk ohälsa och andra sjukdomar (Stressforskningsinstitutet 2015).   

 

1.4 Omvårdnad och miljö  

 

Benämningen omvårdnad har utvecklats under lång tid och skildrar idag både en 

förmåga, ett behov och en professionell kompetens som ett kunskapsområde. En central 

del inom omvårdnad är kunskapsutveckling med ändamålet att skapa förståelse för 

människors omvårdnadsbehov, och hur dessa på främsta sätt kan bemötas (Jakobsson & 

Lützén 2014). Sjuksköterskans omvårdnad präglas av att främja hälsa och göra gott för 

patienten, där av betydelsen av individuell omvårdnad med patientens unika 

hälsosituation i centrum (Florin 2014; Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin 

2015). Sjuksköterskor beskriver att omvårdnad bygger på att sjuksköterskan innehar en 

holistisk människosyn och vägleder patienten genom omvårdnadsprocessen. God 

omvårdnad utmärks av sjuksköterskans förmåga att ta sig förbi ”patientetiketten” och 

möta personen bakom för att skapa en förståelse och ge omvårdnad utifrån dennes 

upplevelse. Observation och förmåga att sätta in rätt åtgärder är en viktig del i 

sjuksköterskans yrkeskunnande för att ge varje patient god omvårdnad (Andersson et al. 

2015).  

 

Florence Nightingale, sjuksköterska och grundare för den moderna 

sjuksköterskeutbildningen var en produktiv författare och hennes mest framstående 

bidrag till samhällsförändringar är den filosofiska grunden för modern omvårdnad. 

Nightingale skrev inte specifikt i relation till dagens omvårdnadsparadigm men alla fyra 

delarna; miljö, människa, hälsa och omvårdnad berörs i hennes verk. Definitionen av 

miljö beskrivs vara något som hjälper och placerar individen i den allra främsta miljön 
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och på så vis låter naturen influera individen. Miljö är samlingsbegreppet i Nightingales 

omvårdnadsteori och är den del som hon belyste mest. Miljön har en avgörande del för 

hälsan då den anses kunna anpassas så att förutsättningar i miljön förbättras och tillåter 

läkning. God miljö tillåter läkning medan en sämre miljö kan leda till ohälsa och 

sjukdom. Nightingale menar att både interna och externa miljöelement har inverkan. 

Interna element kan vara mat, vatten och läkemedel som tillförs kroppen och påverkar 

på olika vis, medan externa kan vara ventilation, belysning, ljudnivåer, stimulans och 

rumstemperatur som påverkar individen (Selanders 2010).  

 

1.5 Vårdens organisation 

 

Genom historiens gång har vården utformats och organiserats på många olika vis. Olika 

arbetsformer har växt fram, som till exempel omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 

patientnära vård, vilket både är ett arbetssätt och en modell för kvalitetsgranskning. 

Målet med dessa är att vårdarna skall ha mer tid för att skapa gynnsammare möten med 

patienter, öka kvalitén av omvårdnad och öka patient- och arbetstillfredsställelse samt 

förbättra överlevnad, reducera vårdtid och öka kostnadseffektiviteten (Edvardsson & 

Wijk 2014). För att uppnå mål inom en organisation är ledarskap en viktig faktor, då det 

ses som en process som inverkar på individers samarbetsförmåga genom påverkan på 

dess handlingar och beteenden. Kärnan i ämnet ledarskap inom en organisation är att 

förbereda, planera och rusta inför kommande svårigheter och förändringar som kan 

uppstå, så att organisationen bättre kan uppnå sina mål (Papathanasiou et al. 2014). 

 

1.6 Problemformulering 

 

Det råder i nuläget ett nationellt samarbete för att uppnå en nollvision gällande 

vårdskador. Patientsäkerhet är ett belyst ämne i stora delar av världen och trots att 

vårdskador har minskat i Sverige och att patientsäkerhet är ett uppmärksammat område, 

är det fortfarande många patienter som utsätts för någon form av vårdskada. 

Sjuksköterskans arbetsmiljöförhållande är även ett omdiskuterat ämne där tidigare 

studier visar att sjuksköterskans arbetsmiljö och dess kvalité är en stor riskfaktor till den 

bristande patientsäkerheten som finns inom vården idag. Det är av betydelse att ha 

kunskap om vilka delar i arbetsmiljön som har inverkan på sjuksköterskans arbete och 

som kan påverka patientsäkerheten, dock krävs det mer forskning inom området. Vad 

brist i patientsäkerheten leder till för konsekvenser i framtiden för patienter, anhöriga 
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och alla olika involverade yrkesprofessioner är ännu inte helt klarlagt. Denna 

litteraturstudie syftar till att skapa större medvetenhet angående hur sjuksköterskans 

arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Detta för att förutsättningar för patienter, 

sjuksköterskor, andra vårdprofessioner, anhöriga och arbetsgivare inom hälso- och 

sjukvården kan förbättras i framtiden. 

   

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten. Vidare har syftet varit att utföra en 

metodologisk granskning av de valda artiklarnas urvalsmetod.  

 

1.7 Frågeställningar 

 

Frågeställning 1: Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av arbetsmiljöns betydelse för 

patientsäkerheten?  

Frågeställning 2: Vilken urvalsmetod har de granskade artiklarna använt sig av? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

 

En deskriptiv design har tillämpas i denna litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

 

Databaser som har använts för insamling av data är Cinahl, PubMed/Medline och 

Scopus. Cinahl är en databas vars fokus ligger på omvårdnadsvetenskap och innehar 

över 2.2 miljoner godkända artiklar från engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter. 

Databasen PubMed/Medline innefattar omkring 95 % av den medicinska litteraturen 

och är bland annat inriktat mot medicin och omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). Sökmotorn Scopus innehar en bred översikt av tvärvetenskaplig information som 

dagligen uppdateras och kan användas för att upprätthålla den allra senaste information 

inom ämnena; hälsovetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap och 

biologiskvetenskap (www.elsevier.com/solutions/scopus/content). Scopus tyngd ligger 

på vetenskapligt material, och denna typ av sökning kan ses som ett komplement till 

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
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databaser då nya infallsvinklar kan intressera författarna till en studie (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani 2011). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

 

Sökningen började brett med två sökord dock blev antalet träffar för omfattande för att 

kunna granskas därför begränsades sökningen genom att använda flera sökord 

samtidigt. Det var fyra söktermer som användes vid artikelsökningen vars mål var att 

besvara studiens syfte och frågeställningar, dessa var; work environment, nurse, patient 

safety och stress. Sökningarna i databaserna började med sökorden work environment 

och nurse, dessa gav dock för brett utbud av artiklar så därefter lades sökordet patient 

safety till. Detta smalnade av sökträffarna och möjliggjorde granskning av rubriker och 

eventuella intressanta abstrakt. Efter en överblicks granskning av de artiklar som ovan 

nämnda söktermer resulterat i var stress ett framträdande tema, därför valde författarna 

att utföra ytterligare en sökning där sökordet work environment byttes ut mot sökordet 

stress. Detta med förhoppning av att få en inblick av vad stress hade för koppling till 

sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten.   

 

Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatorn AND för att begränsa 

sökningen och få mer relevanta sökresultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Inför 

insamling av data söktes adekvata MeSH-termer och Headings som Polit och Beck 

(2012) beskriver som användbara då de ökar träffsäkerheten. Dock fanns inga specifika 

MeSH-termer eller Headings för de valda sökorden, vilket resulterade i att MeSH-

termer och Headings inte tillämpades. För att ytterligare begränsa sökningarna användes 

olika sökfilter för att få fram relevanta artiklar och de sökfilter som användes i de olika 

databaserna var; Högskolan Gävle, free full text, abstract, abstract avaliable, linked full 

text, peer reviewed, årsintervall: 2005-2015 och språk: engelska. Vilka filter som 

användes i respektive databas presenteras i tabell 1 nedan.   

 

Tabell 1: Utfall av databassökningar 

 

Databas Sökterm Sökbegränsningar Antal 

träffar 

Antal valda artiklar 

exkl. dubbletter 

Cinahl Work environment 

AND nurse 

Abstract available, Linked 

full text, Peer reviewed, År: 

1409 0 
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2005-2015, Språk: Engelska 

Cinahl Work environment 

AND nurse AND 

patient safety 

Abstract available,  Linked 

full text, Peer reviewed, År: 

2005-2015, Språk: Engelska 

169 3 

Cinahl Nurse AND patient 

safety AND stress 

Abstract available,  Linked 

full text, Peer reviewed, År: 

2005-2015, Språk: Engelska 

66 0 

PubMed Work environment 

AND nurse 

Högskolan Gävle, Abstract, 

Free full text, År: 2005-

2015, Språk: Engelska 

582 0 

PubMed Work environment 

AND nurse AND 

patient safety 

Högskolan Gävle, Abstract, 

Free full text, År: 2005-

2015, Språk: Engelska 

80 5 

PubMed Nurse AND patient 

safety AND stress 

Högskolan Gävle, Abstract, 

Free full text, År: 2005-

2015, Språk: Engelska 

25 1 

Scopus Work environment 

AND nurse 

År: 2005-2015, Språk: 

Engelska 

3677 0 

Scopus Work environment 

AND nurse 

År: 2010-2015, Språk: 

Engelska 

2253 0 

Scopus Work environment 

AND nurse AND 

patient safety 

År: 2010-2015, Språk: 

Engelska 

315 2 

Antal 

valda 

artiklar 

   11 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställning, vara skrivna på engelska, finnas kostnadsfritt 

tillgängliga i full text via högskolan i Gävles databaser, vara av kvantitativ och/eller 

kvalitativ ansatts, ha någon form av etiskt godkännande och/eller etiskt förhållningssätt, 

beröra arbetsmiljöer på sjukhus och att deltagarna skulle var över 18 år. Utöver detta 
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skulle artiklarna vara peer reviewed vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

innebär att granskare med expertis inom området utförligt granskat artiklarna innan de 

blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Exklusionskriterier var artiklar som 

inkluderar barn och arbetsmiljöer som är inriktade på pediatriska avdelningar. Detta i 

samtycke med det Polit och Beck (2012) beskriver om att det finns sårbara grupper, till 

exempel barn, som kan bli utsatta för sidoeffekter och alla gånger inte kan ge 

fullständigt samtycke till deltagande i studier. Vilket fick författarna att känna att det var 

etiskt korrekt att utesluta studier på barn. Ytterligare ett exklusionskriterie var 

systematiska litteraturstudier då dessa bygger på flera andra vetenskapliga artiklar som 

sammanställts av en annan författare därför kan resultatet på något vis ha feltolkats 

antingen medvetet eller omedvetet.  

 

Urvalet gjordes genom att artiklarnas rubriker i de olika databaserna noggrant 

granskades och om relevanta och intressanta rubriker hittades så granskades även 

abstrakten. 29 tänkbara artiklar valdes ut där abstrakten noggrannare granskades för att 

få en uppfattning om artiklarna var vetenskapligt uppbyggda. För att få en inblick i 

studiens innehåll och om resultatet var relevant och svarade på den föreliggande 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vid denna granskning uppmärksammades 

att åtta av de tänkbara artiklarna var systematiska litteraturstudier vilket resulterade i att 

21 tänkbara artiklar återstod. Vid en noggrannare granskning av de resterande artiklarna 

upplevde författarna att tio av artiklarna dessutom inte svarade på litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar vilket resulterade i att dessa även exkluderades och elva artiklar 

återstod som alla inkluderades i litteraturstudien. De elva vetenskapliga artiklar bestod 

av sju kvalitativa, tre kvantitativa och en med mixad design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29 tänkbara artiklar 

valdes ut för granskning 

8 av artiklar var 

systematiska 
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Figur 1: Bortfall av artiklar                                                                                                                                                                 

 

2.5 Dataanalys 

 

De 11 inkluderade artiklarna delades upp mellan författarna och granskades 

omsorgsfullt från början till slut, dock med fokus på metod- och resultatdelen. Den 

enskilda granskningen ägde rum i respektive författares bostad, med målet att skapa en 

individuell uppfattning gällande artiklarnas innehåll. Vid analys och granskning 

färgkodades den information som svarade på studiens syfte och frågeställning. Genom 

att använda olika färger var det lättare att skapa teman och därmed urskilja och lyfta 

fram passande rubriker som redovisar resultatet i denna litteraturstudie. Polit och Beck 

(2012) beskriver att kodning är praktiskt vid analysering och sammanställning utav data 

i systematiska litteraturstudier. Utöver färgkodning så noterades anteckningar och 

jämförelser mellan de olika artiklarnas resultat avsnitt. När analysen av de uppdelade 

artiklarna var avklarad, skiftades artiklarna mellan författarna och en likadan 

granskningsprocedur upprepades för att båda parters uppfattning om all data skulle 

framkomma. Efter att alla artiklar granskats diskuterades båda parters upplevelser, 

anteckningar och tankar. En gemensam analys genomfördes av de valda artiklarna för 

att få fram vilka artiklar som belyste liknande delar och på så sätt skapade en röd tråd. 

En sammanställning av artiklarnas resultat kan ses i bilaga 2. För att besvara den 

metodologiska frågeställningen undersöktes artiklarnas urvalsmetod genom en 

gemensam granskning. De olika urvalsmetoderna färgkodades även i detta fall och 

sammanställdes där efter i löpande text med stöd av Polit och Beck (2012) beskrivning 

av de olika urvalsmetoderna. Artiklarnas urvalsmetoder kan även ses i bilaga 2.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Eftersom detta är en litteraturstudie, har ingen direktkontakt med deltagare i de 

granskade artiklarna genomförts och då krävs inget godkännande från den etiska 

kommittén (Polit & Beck 2012). Alla de valda artiklarna hade dessutom någon form av 

etiskt godkännande vilket styrker det etiska förhållningssättet. Ett objektivt 

förhållningssätt har även eftersträvats, som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

beskriver är att systematiskt granska insamlad data så att ett opartiskt resultat 

framträder. Detta för att författarna eftersträvade att få en så bred helhetssyn på det 

berörda området som möjligt, för att inte skapa ett partiskt och subjektivt resultat. 

Genom att eftersträva ett objektivt förhållningssätt vill författarna motverka att endast 
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deras egna upplevelser och värderingar belyses i den föreliggande litteraturstudien. Vid 

bearbetning av artiklarna, som alla var skrivna på engelska, var författarnas avsikt att i 

bästa möjliga mån eftersträva att översätta dessa så korrekt som möjligt. Detta för att ge 

dem rättvisa och även för att skapa en så sannhederlig översättning och innebörd som 

möjligt. För att dessutom skapa en god forskningsetik ställer sig författarna starkt emot 

plagiering, vilket överensstämmer med Polit och Beck (2012) som anser att forskare 

inte ska plagiera vilket innebär att kopiera någon annans idéer, resultat eller ord.  

 

3. Resultat 
 

Resultatet presenteras under tre huvudrubriker som utgår från tre perspektiv av 

arbetsmiljön som alla kan påverka patientsäkerheten; Den fysiska arbetsmiljön, den 

psykosociala arbetsmiljön och den organisatoriska arbetsmiljön. De två sista 

huvudrubrikerna innehar även underrubriker. I tabell 2 redovisas resultatets olika 

rubriker och dess innehåll. I slutet av resultatdelen kommer även den metodologiska 

aspekten gällande urvalsmetod för de valda artiklarna att presenteras i löpande text. 

 

Tabell 2: Översikt av resultatets innehåll och struktur  

 

Den fysiska arbetsmiljön Omgivande miljöfaktorer och läkemedelshantering 

 

Den psykosociala arbetsmiljön  Stress, socialt stöd, kommunikation, färdigheter och 

förmågor 

Den organisatoriska arbetsmiljön  Arbetsledning, ekonomi, arbetstider och 

personalomsättning, tidspress 

 

3.1 Den fysiska arbetsmiljön 

 

Sjuksköterskor beskrev att olika perspektiv inom den fysiska arbetsmiljön hade 

inverkan på patientsäkerheten. De upplevde att oorganiserad fysisk arbetsmiljö och att 

omodern och bristfällig utrustning var ett hot mot patientsäkerheten (Ridelberg, Roback 

& Nilsen 2014). Den fysiska arbetsmiljön kunde dessutom ha en negativ inverkan på 

sjuksköterskans läkemedelshantering (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014; Härkänen, 

Ahonen, Kervinen, Turunen & Vehviläinen-Julkunen 2014; Liu, Manias & Gerdtz 

2014). Omgivande miljöfaktorer som störande ljud på arbetsplatsen, brist på utrymme, 

stor aktivitet i läkemedelsrummet samt patienter och kollegor som distraherar vid 
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läkemedelshantering var några belysta faktorer (Härkänen et al. 2014; Liu, Manias & 

Gerdtz 2014). Utöver detta var ringande telefoner en dominerande faktor (Härkänen et 

al. 2014; Liu, Manias & Gerdtz 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) som ofta 

tvingade sjuksköterskor att avbryta läkemedelshanteringen eller att göra flera saker på 

samma gång (Liu, Manias & Gerdtz 2014). Hjälpmedel som datorer och olika typer av 

protokoll, underlättade vid rapportering och delning av information samt vid 

sjuksköterskans patientsäkerhetsarbete. Detta kunde spara tid och hjälpa till i 

vägledningen av vad som skall göras vid olika tillfällen, nackdelen kunde vara att det 

försämrade sjuksköterskors egna kritiska tänkande (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014).  

 

3.2 Den psykosociala arbetsmiljön 

 

Stress 

Stress kunde påverka sjuksköterskors psykologiska kapacitet och möjlighet till att 

kommunicera. Bristande noggrannhet, riskfyllda genvägar och högre risk för att allt fler 

misstag skulle begås var vanliga konsekvenser när sjuksköterskor upplevde stress på 

arbetet (Eklöf, Törner & Pousette 2014). När sjuksköterskor upplevde att de saknade 

kontroll över sitt arbete eller saknade förmåga till inflytande över arbetet och 

arbetsuppgifter, skapades en känsla av stress. Även bristen på möjligheter till att vara 

involverade i beslut gällande det egna arbetet resulterade i stress hos sjuksköterskorna 

(Berland, Natvid & Gundersen 2008). Stress kunde även skapas av instabilitet i en 

organisation orsakad av personal, omsättning och omorganisationer (Eklöf, Törner & 

Pousette 2014). 

 

Socialt stöd 

Sjuksköterskor inom multiprofessionella team belyste ett gott samarbete som 

betydelsefullt för att främja patientsäkerhet och att brist av samarbete skapade hinder 

(Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). Socialt stöd och respekt från medarbetare var 

betydelsefullt för sjuksköterskans arbete och patientsäkerhetsarbetet, brist på detta 

kunde leda till konsekvenser för patienter. Sjuksköterskor var övertygade om att 

relationen till andra yrkesprofessioner kunde ha en negativ inverkan på deras arbete och 

patientsäkerheten, där av vikten av goda relationer (Berland, Natvid & Gundersen 

2008). Ett gemensamt problem som lyftes av sjuksköterskor var att personal från andra 

vårdprofessioner saknade förståelse för deras yrkesroll och rutiner, vilket emellanåt 
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ledde till brister i deras arbete (Manias, Gerdtz, Williams & Dooley 2014). Att samla, 

spara och delge information rörande patientsäkerhet var viktigt för att minska 

riskfaktorer och arbeta preventivt (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). 

 

Kommunikation 

Patientsäkerheten influerades till stor del av kommunikation (Danielsson et al. 2014; 

Eklöf et al. 2014; Manias et al. 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) och 

kommunikation mellan yrkesprofessioner ansågs vara betydelsefullt (Danielsson et al. 

2014). Att diskutera patienter i ett öppet klimat uppmuntrade medarbetare till att delge 

sina åsikter och lära av varandra, när kunskaper inte delgavs blockerades istället dessa 

möjligheter. Att som sjuksköterska få och ge feedback om skadliga incidenter skapade 

större medvetenhet till att förbättra vården och var grundläggande för att skapa god 

patientsäkerhet (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). Verbalt informationsutbyte 

förekom inte i alla situationer vilket kunde resultera i oklarheter och missförstånd. 

Sjuksköterskor beskrev detta som ett problemområde eftersom de upplevde att de 

behövde vara tankeläsare, exempelvis när läkare gav läkemedelsanvisningar som inte 

delgav fullständig information till sjuksköterskan för korrekt administration (Manias et 

al. 2014). Kommunikationssvårigheter mellan medarbetare förekom vid transport av 

patienter och viktig information kunde gå förlorad (Kear & Ulrich 2015). För att bevara 

patientsäkerhet är god kommunikation mellan sjuksköterska och patient av betydelse 

(Manias et al. 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) då bristande kommunikation 

kunde leda till att viktig information blev utelämnad vilket kunde resultera i en negativ 

effekt på patientsäkerheten (Manias et al. 2014). 

 

Färdigheter och förmågor 

Patientsäkerhet gick hand i hand med att sjuksköterskan hade flera färdigheter och 

förmågor, så som att lära sig från sina misstag, förbereda sig för risker, agera 

förebyggande i olika situationer, vara en förebild för kollegor och att ha erfarenheter 

från hälso-och sjukvården. Otillräckliga färdigheter och förmågor kunde därför vara ett 

hinder för patientsäkerheten, till exempel att vara nyexaminerad sjuksköterska 

(Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). Sjuksköterskors kompetens belystes som värdefullt 

då goda erfarenheter och arbetslivserfarenhet resulterade i färdigheter som förmedlade 

en känsla av säkerhet, vilket resulterade i att kollegor bad om råd i svåra situationer 

(Danielsson et al. 2014). Upprätthållandet av ett säkert arbets-och förhållningssätt 
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influeras av att sjuksköterskan innehar god tillgång till sin psykologiska kapacitet som 

exempelvis; koncentration, minne, tålamod, noggrannhet och god förmåga till att 

kommunicera effektivt (Eklöf, Törner & Pousette 2014). 

 

3.3 Den organisatoriska arbetsmiljön 

 

Arbetsledning 

Arbetsledningen var en viktig faktor för arbetsmiljön enligt sjuksköterskor (Danielsson 

et al. 2014; Eklöf, Törner & Pousette 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) som 

hade både positiv och negativ inverkan (Eklöf, Törner & Pousette 2014; Ridelberg, 

Roback & Nilsen 2014). Enhetschefer som var engagerade och involverade i 

sjuksköterskans arbete hade en positiv inverkan på patientsäkerheten (Danielsson et al. 

2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014), enhetschefer som däremot hade en negativ 

inställning skapade hinder (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). Sjuksköterskor beskrev 

att patientsäkerheten inte var en prioriteringsfråga av arbetsledningen (Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van den Heede & Seremus 2013) och de upplevde att de stod utanför 

ledningens organisatoriska beslut (Aiken et al. 2013; Eklöf, Törner & Pousette 2014) 

samt att de inte var involverade i patientsäkerhetsarbetet (Aiken et al 2013). 

Sjuksköterskor exkluderades från beslut gällande omorganisationen och nedskärningar 

som var en viktig del för patienters och vårdpersonals säkerhet (Eklöf, Törner & 

Pousette 2014). Rapportering av händelser och tillbud upphörde av sjuksköterskor då de 

upplevde att avvikelserapporteringar inte undersöktes av arbetsledningen (Kear & 

Ulrich 2015). 

 

Ekonomi 

Ekonomiska begränsningar hade stor inverkan på patientsäkerheten (Eklöf, Törner & 

Pousette 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) då ämnet inte finansierades 

tillräckligt för att upprätthålla en god nivå (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). 

Ekonomiska frågor angående vilken enhet som ansvarade för utgifter av olika 

behandlingar kunde leda till att enheter istället prioriterade att ”göra sig av” med 

patienter, än att ge rätt behandling. Resursbrist som personalbrist eller brist på 

vårdplatser kunde leda till att patienter blev flyttade till avdelningar där rätt resurser för 

att ge adekvat vård inte fanns, blev avvisade, hemskickade för tidigt eller fick lång 

väntetid (Eklöf, Törner & Pousette 2014). 
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Arbetstider och personalomsättning 

Sjuksköterskors arbetsscheman påverkade patientsäkerheten (Ridelberg, Roback & 

Nilsen 2014; Park & Kim 2013). Patientsäkerhetsrelaterade incidenter förekom oftare 

bland sjuksköterskor som arbetade skift (Park & Kim 2013). Skiftarbete med 

oregelbundna arbetstider resulterade i brist på kontinuitet både för sjuksköterskor och 

patienter, vilket hade en negativ inverkan på patientsäkerheten (Ridelberg, Roback & 

Nilsen 2014). Det har påvisats att risken för att begå misstag vid läkemedelshantering är 

tre gånger större under morgonskift jämfört med eftermiddagsskift (Härkänen et al. 

2014). Långa arbetsdagar i förhållande till reducerade bemanning, var ett vanligt ämne 

som rapporterades av sjuksköterskor och för många resulterade detta i utmattning (Kear 

& Ulrich 2015). Desto fler patienter varje sjuksköterska ansvarade för, desto sämre 

rankade sjuksköterskorna vårdkvalité och säkerhet på arbetsplatsen (Aiken et al. 2012). 

Sjuksköterskor belyste låg personalomsättning som en positiv faktor för patientsäkerhet, 

då hög personalomsättning kunde resultera i skadliga effekter i kompetens och 

personalrelationer. (Danielsson et al. 2014).  

 

Tidspress och tidsbrist  

Tidspress ansågs vara en risk för patientsäkerheten (Berland, Natvid och Gundersen 

2008; Danielsson et al. 2014; Eklöf, Törner & Pousette 2014). Hög arbetsbelastning och 

tidsbrist för sjuksköterskor ansågs vara vanliga orsaker till att grundläggande 

omvårdnadsuppgifter som bidrog till att god omvårdad blev ogjord. 

Omvårdnadsprocessen blev ofullständig och viktiga delar som att stödja, trösta och 

kommunicera med patienter uteblev (Aiken et al. 2013). Läkemedelsförberedelser och 

dagliga rutiner var enligt sjuksköterskor stressande moment inom omvårdnadsarbetet 

relaterat till tidsbrist. Det var betydelsefullt att sjuksköterskor hade tillräckligt med tid 

för att ge användbara läkemedelsinstruktioner till patienten. Detta för att skapa en större 

förståelse och hanterbarhet av läkemedel, då bristande uppmärksamhet hos 

sjuksköterskorna kunde leda till konsekvenser för patienter. En konsekvens som kunde 

uppstå vid vård av akut sjuka patienter var läkemedelsförseningar. Dessa patienter var i 

behov av snabb stabilisering och specifika läkemedel som inte alltid fanns tillgängliga 

på enheten, vilket resulterade i att sjuksköterskor var tvungna att åtgärda problemet 

snabbt genom att införskaffa läkemedel på andra enheter eller apotek (Manias et al. 

2014). Stor press och ökade arbetskrav inom sjuksköterskeyrket var ett problem som 

kunde påverka patientsäkerheten (Berland, Natvid & Gundersen 2008). Den hektiska 
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arbetsmiljön hade som fokus att öka produktiviteten (Eklöf, Törner & Pousette 2014; 

Kear & Ulrich 2015) samtidigt reducerades mänskliga resurser, vilket hade en direkt 

anslutning till bristande säkerhetskontroller och oro hos sjuksköterskor (Kear & Ulrich 

2015). Sjuksköterskor beskrev att det inte fanns tillräckligt med tid till att dokumentera 

(Manias et al. 2014; Kear & Ulrich 2015) och vid flertalet tillfällen hann patienter bli 

förflyttade mellan avdelningar innan dokumentationen slutförts (Manias et al. 2014). 

Avvikelse och tillbudsrapportering var dessutom inte en prioritet och blev lidande på 

grund av tidsbrist orsakad av otillräcklig bemanning (Kear & Ulrich 2015).  

 

3.4 Metodologisk frågeställning 

 

Två av artiklarna (Aiken et al. 2012; Aiken et al. 2013) använde sig till största del av ett 

slumpmässigt urval som urvalsmetod. Ett slumpmässigt urval innebär att alla delar av 

populationen har samma möjlighet att bli utvald till studien. Eftersom att ingen del av 

populationen utesluts genom denna urvalsmetod, leder detta till att inga systematiska 

felberäkningar i resultatet förekommer (Polit & Beck 2012).  

 

Åtta av artiklarna (Berland, Natvig & Gundersen 2008; Danielsson et al 2014; Eklöf, 

Törner & Pousette 2014; Härkänen et al. 2014; Kear & Ulrich 2015; Manias & Gerdtz 

2014; Manias et al. 2014; Park & Kim 2013) använde sig av bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod. Detta innebär att forskaren använder så lättillgängliga deltagare som 

möjligt, trots detta kan deltagaren vara anonym och ingen relation mellan deltagare och 

forskare existera. I en sådan urvalsmetod kan forskaren välja en slumpmässig person på 

gatan, eller om någon specifik egenskap eftertraktas annonsera i exempelvis sociala 

medier. Bekvämlighetsurval är den vanligaste men samtidigt den svagaste 

urvalsmetoden bland olika kunskapsområden (Polit & Beck 2012). 

 

En av artiklarna (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) använde sig av ändamålsenligt 

urval som urvalsmetod. Detta är en icke slumpmässig urvalsmetod där forskarna själva 

handplockar deltagarna. De deltagare som väljs ut ur populationen anses vara de mest 

informativa för studiens syfte (Polit & Beck 2012). 
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten.  Det framkom att sjuksköterskans 

arbetsmiljö påverkade patientsäkerheten. En känsla av organisatoriskt utanförskap med 

liten möjlighet att påverka sjuksköterskornas arbetssituation, omgivande miljöfaktorer, 

pressad arbetsmiljö, socialt stöd och brister i kommunikation var några framträdande 

problemområden.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Aiken et al. (2012) beskrev att sambandet mellan antalet patienter per sjuksköterska var 

relaterat till vårdkvalité och säkerhet på arbetsplatsen. Detta bekräftas av Atefi, 

Abdullah, Wong och Mazlom (2014) som rapporterar att en lägre personalstyrka 

påverkade sjuksköterskors tillfredsställelse med arbetet. Kear och Ulrich (2015) skrev i 

sin studie att sjuksköterskor ofta rapporterade långa arbetsdagar i kombination med 

reducerad bemanning, vilket resulterade i en känsla av utmattning. Aiken et al. (2013) 

studie visade att hög arbetsbelastning och tidsbrist ledde till bristande omvårdnad där 

omvårdnadsprocessen blev ofullständig och viktiga delar i patientkontakten uteblev. 

Detta bekräftar Atefi et al. (2014) i sin studie där sjuksköterskor belyste att 

arbetsbelastningen var svår att bemästra relaterat till de långa arbetsdagarna och att 

relationer till patienter blev lidande på grund av hög arbetsbelastning.  

 

Två av artiklarna belyste att sjuksköterskor upplevde att de inte var involverade i 

patientsäkerhetsarbetet och att de inte kunde ifrågasätta arbetsledningens handlingar 

(Aiken et al. 2013; Eklöf, Törner & Pousette 2014). Tidigare studier (Dawson, Stasa, 

Rocher, Homer & Duffield 2014) överensstämmer med ovanstående, då även de 

beskrev att sjuksköterskor kände sig utanför arbetsledningens beslutsprocess och 

kränkta när de kom med lösningar till problem. Sjuksköterskor ansåg att det krävdes 

förändringar för att skapa en god arbetsmiljö, de önskade se förändringar i 

beslutsfattandet och vara involverade i ledningens beslut och att ledningen skulle vara 

mer lyhörd för sjuksköterskornas behov. Till detta kan även Krav-kontroll-stödmodellen 
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(Stressforskningsinstitutet 2015) kopplas, för när det råder brist i kontroll-, beslut- och 

handlingsutrymme kan detta ha en negativ inverkan på den anställda.  

Ekonomiska begränsningar hade en stor inverkan på patientsäkerheten (Eklöf, Törner & 

Pousette 2014;Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) då ämnet inte finansierades 

tillräckligt för att upprätthålla en god nivå (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014). Thomas-

Hawkins, Flynn. Lindgren och Weavers (2015) studie visar en viss samstämmighet där 

de belyste att majoriteten av chefer som ansvarade för sjuksköterskor i en organisation, 

uttryckte oro för de tillgängliga personalresurserna och att detta var indikerat med 

personalbudgeten. Detta resulterade många gånger i att omvårdnadskraven på enheten 

inte kunde uppfyllas och således påverka patienternas vård och säkerhet. 

 

Ridelberg, Roback & Nilsen (2014) belyste ett gott samarbete som betydelsefullt, även 

Berland, Natvid och Gundersen (2008) lyfte vikten av socialt stöd och goda relationer 

mellan personal och olika yrkesprofessioner som viktigt för sjuksköterskans arbete och 

patientsäkerhetsarbete. Van Bogaert, Wouters, Willems, Mondelaers och Clarke (2012) 

bekräftar detta i sin studie, där de diskuterar att det finns en rad faktorer som har 

inverkan på vårdkvalitén. En viktig faktor är relationen mellan sjuksköterska och läkare. 

Likaså bekräftar Atefi et al. (2014) att sjuksköterskors arbetstillfredsställelse präglades 

av hjälpsamma och stöttande kollegor och att medarbetare var värdefulla. Författarna 

samtycker om att gott samarbete, socialt stöd och goda relationer inom arbetet är en 

styrka. För om dessa styrkor finns på arbetet kan den “iso spända” situationen undvikas 

i största möjliga mån. I krav-stöd-kontrollmodellen (Stressforskningsinstitutet 2015) 

beskrivs den ”iso-spända” situationen som ett spänt arbete med avsaknad av stöd.  

 

Härkänen et al. (2014) och Liu, Manias och Gerdtz (2014) beskrev att 

läkemedelshanteringen påverkades av flera olika omgivande miljöfaktorer i den fysiska 

arbetsmiljön som kunde påverka patientsäkerheten. Exempel på detta kunde vara 

kollegor och patienter som avbröt och distraherade i samband med 

läkemedelshanteringen. Thomas-Hawkins, Flynn. Lindgren och Weavers (2015) artikel 

visar en viss samstämmighet med detta då det framkom att dialyspatienter ibland 

stressade på sjuksköterskan att påbörja deras behandling vilket kunde leda till 

bristfälliga bedömningar och felbehandlingar. Likaså kan detta kopplas till krav-

kontroll-stödmodellen (Stressforskningsinstitutet 2015) som belyser delkomponenten 
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uppgiftskontroll som innebär att individen har ”kontroll i arbetet”, då denna del till vis 

del påverkas vid stressiga situationer och kan påverka handlandet.  

 

Sjuksköterskor belyste att det inte fanns tillräckligt med tid till att dokumentera (Manias 

et al. 2014; Kear & Ulrich 2015). Likväl att avvikelse- och tillbudsrapportering inte var 

en prioritet och att tidsbrist orsakad av otillräcklig bemanning medförde att 

rapporteringen blev lidande (Kear & Ulrich 2015). I Socialstyrelsen rapport gällande 

avvikelserapportering i hälso- och sjukvården, beskrivs det att vården är skyldig att 

rapportera hotfulla och skadliga avvikelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

och läkemedelsverket. Det är nödvändigt med effektiva rutiner för 

avvikelserapportering, detta för att skapa bättre förutsättningar för lärande och 

kunskapsutveckling om patientsäkerhet nationellt (Socialstyrelsen 2015 c).  

 

Ridelberg, Roback och Nilsen (2014) belyste att det var viktigt att sjuksköterskan 

besitter färdigheter och förmågor för att främja patientsäkerheten. Eklöf, Törner och 

Pousette (2014) poängterade att kompetens och goda erfarenheter hos sjuksköterskan 

förmedlade en känsla av säkerhet. Detta bekräftas av Socialstyrelsens (2005) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska då det framgår att sjuksköterskor 

ska ha förmågan att se styrkor och svagheter med den egna kompetensen. Samtidigt ska 

de ha förmågan att se vilka i arbetslaget som innehar vilken typ av kompetens och 

därefter kunna delegera arbetsuppgifter utifrån detta. Krav-kontroll-stödmodellen 

(Stressforskningsinstitutet 2015) kan även kopplas till ovanstående, då delkomponenten 

färdighetskontroll tar upp att individen ska ha kontroll över sitt arbete genom att det ska 

finnas utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet. Författarna anser att det är av 

stor vikt att inneha denna kompetens och utrymme för att ge det bästa förutsättningar 

för alla parter.  

I resultatet framgår det att kommunikationen mellan olika yrkesprofessioner var 

betydelsefullt (Danielsson et al. 2014). Ett problem som lyftes av sjuksköterskor var den 

ickeverbala kommunikationen som kunde resultera i oklarheter och missförstånd 

(Manias et al 2014). Detta bekräftas av det som Ballangrud, Hall-Lorda, Persenius och 

Hedelin (2014) skriver om gällande sjuksköterskor uppfattning om kommunikationens 

betydelse inom intensivvård. Sjuksköterskorna belyste att både icke verbal och verbal 

kommunikation var viktigt för teamarbete och att otillräcklig kommunikation 

resulterade i sämre prestationer. De lyfte vikten av att ge tydliga budskap, speciellt 
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viktigt var det när stressnivån var hög på arbetsplatsen då struktur och korrekt verbal 

samt icke verbal kommunikation kunde bidra till att reducera den stressiga tillvaron. 

Kunskap om god struktur och tydlig kommunikation i relation till ledarskap, betonades 

av sjuksköterskorna som betydelsefullt.  

Ridelberg, Roback & Nilsen (2014) belyste ett gott samarbete som betydelsefullt, även 

Berland, Natvid och Gundersen (2008) lyfte vikten av socialt stöd och goda relationer 

mellan personal och olika yrkesprofessioner för sjuksköterskans arbete och 

patientsäkerhetsarbete. Van Bogaert, Wouters, Willems, Mondelaers och Clarke (2012) 

bekräftar detta i sin studie, där de diskuterar att det finns en rad faktorer som har 

inverkan på vårdkvalitén. En av dessa faktorer är relationen mellan sjuksköterska och 

läkare. Likaså skriver Atefi et al. (2014) att sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

präglades av hjälpsamma och stöttande kollegor och medarbetare. Författarna samtycker 

om att gott samarbete, socialt stöd och goda relationer inom arbetet är en viktig styrka. 

För om dessa styrkor finns på arbetet kan den “iso spända” situationen undvikas i 

största möjliga mån (Stressforskningsinstitutet 2015).  

 

4.3 Metodologisk aspekt 

 

Vilken urvalsmetod som forskaren använder sig av har en inverkan på studiens 

pålitlighet och resultat (Polit & Beck 2012). Till den föreliggande litteraturstudien 

tillämpades fyra olika urvalsmetoder.   

 

Två av artiklarna (Aiken et al. 2012; Aiken et al. 2013) använde sig till största del av ett 

slumpmässigt urval. Polit och Beck (2012) beskriver slumpmässigt urval som mer 

respektabelt jämfört med ett icke slumpmässigt urval, för att större tillförlitlighet kan 

ses i urvalsgruppen eftersom alla i populationen har samma möjlighet att bli utvald till 

studien. Då dessa två studier var väldigt omfattande med över 90 000 deltagande 

sjuksköterskor, anser författarna till denna litteraturstudie att resultatet tros vara 

tillförlitligt eftersom många individers åsikter lyftes fram och sammanställdes.  

 

Åtta av artiklarna (Berland, Natvig & Gundersen 2008; Danielsson et al. 2014; Eklöf, 

Törner & Pousette 2014; Härkänen et al. 2014; Kear & Ulrich 2015; Liu, Manias & 

Gerdtz 2014; Manias et al. 2014; Park & Kim 2013) använde sig av ett 

bekvämlighetsurval. Polit och Beck (2012) skriver att bekvämlighetsurval är den 
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vanligaste men samtidigt den svagaste urvalsmetoden bland olika kunskapsområden, 

eftersom den inte kan representera hela populationen. Författarna anser att 

bekvämlighetsurval kan vara en svaghet eftersom resultatet inte blir generaliserbart och 

att mycket material som skulle ha speglat hela populationen går förlorad. En styrka kan 

dock vara att forskarna är oberoende och inte lägger personlig vikt vid val av deltagare. 

Vilket kan resultera i intressant insamlat material eftersom forskarna inte kan förutspå 

och påverka materialet.  

 

En av artiklarna (Ridelberg, Roback & Nilsen 2014) använde sig av ändamålsenligt 

urval. Detta är en icke slumpmässig urvalsmetod där forskarna handplockar de deltagare 

som anses vara de mest informativa för studiens syfte (Polit & Beck 2012). Vidare 

skriver Polit och Beck (2012) att ett icke slumpmässigt urval inte är lika respektabelt då 

de inte speglar hela populationen vilket författarna har delade meningar om. Det kan 

vara negativt då forskare kan få fram den information de behöver eller är intresserad av, 

men samtidigt återspeglar det inte verkligheten alla gånger eftersom forskarna kan 

medvetet eller omedvetet styra resultatet.  

  

4.4 Metoddiskussion 

 

De databaser som använts till litteraturstudien är Cinahl, PudMed/Medline och Scopus.  

Författarna anser att användandet av Cinahl och PubMed/Medline är en styrka relaterat 

till syfte och frågeställningar, då Polit och Beck (2012) skriver att dessa två är 

framstående och internationella databaser som innehåller flera miljoner omvårdnads- 

och medicinrelaterad forskning i form av artiklar, tidskrifter och böcker med mera. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) skriver att Scopus kan ses som ett komplement till 

andra databaser som kan ge nya infallsvinklar, därför anser författarna att det kan ha 

gynnat litteraturstudien genom att detta bidragit med relevant information. En svaghet i 

användandet av Scopus kan vara att denna databas fortfarande är relativt okänd för 

många individer vilket kan resultera att de ställer sig kritiska till användandet av 

databasen.  

 

Sökorden anses vara en styrka eftersom de är relevanta och speglade både studiens syfte 

och frågeställningar. Att sökordet stress lades till kan ses både som en styrka och 

svaghet, det kan ha kompletterat de andra sökorden men samtidigt kan det omedvetet ha 

format resultatet till viss mån. En annan styrka är att den booleska sökoperatorn AND 
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användes, detta för att få fram så relevant data som möjligt. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) belyser betydelsen av att kombinera olika söktermer med varandra 

genom booleska sökoperatörer då det aldrig är tillräckligt att använda endast en sökterm 

vid systematiska studier. Polit och Beck (2012) beskriver att använda sig av källor som 

är peer reviewed innebär att andra forskare har granskat materialet innan det har blivit 

publicerat. Därför anser författarna att det är en styrka att sådana artiklar har valts ut 

med målet att svara på studiens syfte och frågeställningar. Tillvägagångssättet vid 

dataanalysen kan vara en styrka för studien. Först granskades artiklarna åtskilt för att 

skapa en individuell uppfattning och sedan diskuterades innehållet gemensamt. Vid 

analysen färgkodades relevant information som enligt Polit och Beck (2012) är praktiskt 

vid analysering och sammanställning utav data. Detta samtycker författarna om då det 

var lättare att bilda en rättvis uppfattning om artiklarnas innehåll.  

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

 

Genom föreliggande litteraturstudie kan främst olika yrkesprofessioner inom hälso- och 

sjukvården men även arbetsgivare, patienter och anhöriga ta del av och få mer kunskap 

om hur sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Förhoppningen var att 

lyfta sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten. 

Sjuksköterskans arbetsmiljö och utformning fodras uppmärksamhet och bör redovisas 

för att ge mer kunskap till individer som på något sätt arbetar och kommer i kontakt 

med hälso- och sjukvården. Detta för att på ett så effektivt sätt uppnå ett preventivt 

arbetssätt med målet att stärka de områden inom sjuksköterskans arbetsmiljö som kan 

resultera i god patientsäkerhet. Författarna anser att det finns ett behov av vidare 

forskning inom alla belysta områden som beskrivs i studien för att skapa bättre 

förutsättningar till god patientsäkerhet. Det framkom i resultatet att många 

sjuksköterskor känner sig utanför ledningens beslut och att det råder brist på 

bemanning, vilket påverkar deras arbetsmiljö på flera olika plan. Författarna upplever 

därför att det finns ett stort behov av forskning kring både organisatoriska och 

ekonomiska beslut då dessa går hand i hand och har en avgörande inverkan på 

sjuksköterskans arbetsmiljö och därmed patientsäkerheten.  

 

4.6 Slutsats 

 

Det framkom att sjuksköterskors arbetsmiljö påverkade patientsäkerheten. 
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Några centrala problemområden som uppmärksammades genom sjuksköterskors 

erfarenheter av arbetsmiljön var organisatoriska och ekonomiska faktorer, tidspress, 

bristande kommunikation och omgivande miljöfaktorer.  
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Quality (AHRQ) 

 

Hospital Consumer Assessment of 

Healthcare  Providers and System 

(HCAHPS) 

Parametrisk. 

Oddskvot & 

koefficienter från 

linjära regressioners 

modeller. 



 

29 

 

Aiken, Sloane, Bruyneel, 

Van den Heede & 

Sermeus 

2013 

Europa &Amerika 

Nurses reports of working 

conditions and hospital quality 

of care in 12 countries in 

Europe 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

33 659 sjuksköterskor på 

medicinska- och 

kirurgiska avdelningar på 

sjukhus i 12 europeiska 

länder 

Mätinstrument: 

Practice Environment Scale of the 

Nursing Work Index (PES-NWI) 

 

Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) 

Deskriptiv statistik 

huvudsakligen i 

procent  

Berland, Natvig & 

Gundersen 

2007 

Norge 

Patient Safety and job-related 

stress: A focus group study 

Kvalitativ  23 sjuksköterskor från 

anestesi, kirurgi och 

intensivvårdsavdelningar 

på två sjukhus i Norge 

Fokusgruppsintervjuer som berörde tre 

olika teman 

Icke parametrisk. 

Kvalitativ innehålls 

analys enligt Polit & 

Beck, 2006. 

Analysstandard 

enligt Kvale, 1996. 

Danielsson, Nilsen, 

Öhrn, Rutberg, Fock & 

Carlfjord  

2014 

Sverige 

Patient safety subcultures 

among registered nurses 

and nurse assistants in 

Swedish hospital care: 

a qualitative study 

Kvalitativ 

Explorativ 

28 sjuksköterskor och 24 

undersköterskor från 

medicinska och 

kirurgiska avdelningar på 

två svenska sjukhus 

Fokusgruppsintervjuer och individuella 

intervjuer.  

Icke parametrisk. 

Innehållsanalys. 

 

Eklöf, Törner & 

Pousette 

2014 

Organizational and social-

psychological conditions in 

healthcare and their 

Kvalitativ 

 

12 sjuksköterskor, 11 

undersköterskor och 13 

läkare i Sverige från fem 

Individuella intervjuer och fyra 

fokusgruppintervjuer. 

Individuella intervjuer: deltagarna valdes 

Icke parametrisk. 

Induktiv tematisk 

analys enligt Braun 
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Sverige importance for patient and 

staff safety. A critical incident 

study among doctors and 

nurses 

olika sjukhus  ut via särskilda kriterier och 

bekvämlighetsurval. Fokusgrupper: tre 

deltagare dem valdes ut via särskilda 

kriterier och bekvämlighetsurval.    

och Clarke, 2006. 

Härkänen, Ahonen, 

Kervinen, Turunen & 

Vehviläinen – Julkunen 

2014 

Finland 

The factors associated with 

medication errors in adult 

medical and surgical 

inpatients: a direct observation 

approach with medication 

record reviews 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie 

32 sjuksköterskor i 

Finland som arbetade på 

två medicinska- och två 

kirurgiska avdelningar 

Strukturerade observationer genomfördes 

av två oberoende personer med 

sjuksköterskebakgrund 

Icke parametrisk. 

Logistisk 

regressionsanalys. 

Oddskvot med 95 % 

konfidens intervall. 

Cohen´s kappa. 

Kear & Ulrich 

2015 

Amerika 

Patient safety and patient 

safety culture in nephrology 

nurse practice settings: Issues, 

solutions, and best practice 

Mixed design -  

triangulering 

Beskrivande 

929 sjuksköterskor som 

arbetade inom nefrologi 

Mätinstrument online: 

Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ 2014a, 2014b) 

 

Två öppna frågor för kvalitativt syfte 

Parametrisk och icke 

parametrisk.  

Forskarnas 

granskning av data 

skapade olika teman. 

Liu, Manias  & Gerdtz 

2014 

Australien 

The effects of physical 

environments in medical 

wards on medication 

communication processes 

affecting patient safety 

Kvalitativ 

Kritisk etnografi 

76 sjuksköterskor, 31 

läkare, 1 farmaceut, 27 

patienter från två 

medicinskaavdelningar 

 

Observationer, fältintervjuer, video-

inspelningar och video reflexiva 

fokusgrupper 

Icke parametrisk. 

Fairclough´s (1992) 

trestegs diskurs 

analytiska ram. 

Manias, Gerdtz, 

Williams & Dooley 

2014 

Complexities of medicines 

safety: communicating about 

managing 

Kvalitativ 

Beskrivande 

10 patienter, 10 

familjemedlemmar, 57 

sjuksköterskor, 15 

Semistrukturerade djupintervjuer med de 

deltagande patienterna och anhöriga. 

Fokusgrupper och intervjuer användas 

Icke parametrisk. 

Tematisk analys 

Ritchie and 
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Australien medicines at transition points 

of care across emergency 

departments 

and medical wards 

farmaceuter, 11 läkare 

från akut- och 

medicinavdelningar på 

två sjukhus 

till sjuksköterskor, läkare och 

farmeceuter 

Spencer’s (1994) 

femstegs 

tillvägagångssätt 

användes. 

Park & Kim 

2013 

Korea 

Impacts of job stress and 

cognitive failure on patient 

safety incidents among 

hospital nurses.  

Kvantitativ 

Beskrivande 

279 sjuksköterskor med 

minst sex månaders 

klinisk erfarenhet från 

fem allmänna sjukhus 

Mätinstrument: 

Short Form of the Korean Occupational 

Stress Scale (SF-KOSS) 

 

Workplace Cognitive Failure Scale 

(Wallace & Chen) 

 

Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) 

 

Heart-Type A scale (Chang & Kang) 

Parametrisk. 

Chi-2 test, T-test, 

Pearson’s 

korrelations 

coefficient & 

multivariat logistisk 

regressionsanalys. 

Ridelberg, Roback & 

Nilsen 

2014 

Sverige 

Facilitators and barriers 

influencing patient safety in 

Swedish hospitals: a 

qualitative study of nurses 

perceptions 

Kvalitativ 

Explorativ 

12 sjuksköterskor från 8 

allmänna sjukhus 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

Icke parametrisk. 

Kvalitativ innehålls 

analys enligt Hsieh & 

Shannon, 2005. 
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Bilaga 2: Resultat matris  

Författare/år Syfte Resultat Urvalsmetod 

Aiken et al. 

2012 

Att avgöra om sjukhus med en bra vård 

organisation (t.ex. förbättrad 

sjuksköterskebemanning och arbetsmiljöer) 

kan påverka vården och stabiliteten av 

sjuksköterske bemanningen i de europeiska 

länderna 

 

Sjuksköterskor och patienter som deltagit i studien anser 

att olika nivåer av bemanning och arbetsbelastning på 

sjukhus leder till olika resultat för vården. Sjukhus med 

mindre bemanning och fler patienter per sjuksköterska 

rangordnas lägre av både patienter och sjuksköterskor 

relaterat till vårdkvalité.  

Slumpmässigt urval 

Aiken et al. 

2013 

Att få en inblick av europeiska 

sjuksköterskors bedömning av deras 

arbetsmiljö och vårdkvalité för att identifiera 

lovande strategier som håller kvar 

sjuksköterskor i sjukhusarbetet och för att 

undvika försämring av vårdkvalitén relaterat 

till kostnadskontroller 

Sjuksköterskor missnöje över arbetet varierar mycket 

bland europeiska länder och arbetsmiljön hade stor 

betydelse. En påtaglig skillnad i antalet patienter per 

sjuksköterska fanns mellan länderna vilket har betydelse 

för patientsäkerheten.  

Slumpmässigt urval 

Berland, 

Natvig & 

Gundersen 

2008 

Att undersöka effekterna av arbetsrelaterad 

stress relaterat till patientsäkerhet 

Ökade arbetskrav, brist på kontroll av arbetsuppgifter 

och socialt stöd lyftes fram av sjuksköterskorna som 

centrala teman kring patientsäkerheten. Att arbeta under 

stress, inte bli hörd av andra yrkesprofessioner och 

Bekvämlighetsurval 
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dåliga arbetsrelationer ansågs riskera patientsäkerheten.  

Danielsson et 

al. 2014 

Att undersöka subkulturer bland 

sjuksköterskor och undersköterskor i Sverige 

i form av antaganden, värderingar och 

normer när det gäller metoder i samband 

med patientsäkerhet. 

Sju områden inom patientsäkerhetskultur identifierades; 

ansvarstagande, kompetens, samarbete, kommunikation, 

arbetsmiljö och ledning samt rutiner. Sjuksköterskorna 

belyste att kompetens, låg personalomsättning och 

engagerad ledning var viktigt för patientsäkerheten.  

Bekvämlighetsurval 

Eklöf, Törner 

&  

Pousette 2014 

Att identifiera organisatoriska och 

socialpsykologiska förhållanden och 

processer som svenska läkare och 

sjuksköterskor upplevde som viktigt för 

patienten och/eller personalens säkerhet, och 

delaktighet i säkerhetsbeteende, inom 

sjukhusvård och äldreboenden 

Tillbud och misstag som verkar negativt på 

patientsäkerheten uppstår då arbetsmiljön är kopplad till 

negativa aspekter som t.ex. brist på stöd, 

kommunikation, stress och överbelastning samt 

bristande resurser. God säkerhet förknippas med bra 

resurser, stöd, rutiner och kommunikation. 

Bekvämlighetsurval 

Härkänen et al. 

2015 

Att beskriva frekvensen, typer och 

svårighetsgrad av observerade 

felmedicineringar inom vuxenvård hos 

medicinska och kirurgiska patienter samt för 

att studera förhållandet mellan 

felmedicinering och faktorer 

Felmedicinering förekom ungefär varannan dag och de 

vanligaste orsakerna som ökade risken är; läkemedel 

med oral administrering, dubbelkontroll av läkemedel 

och flera personer i läkemedelsrummet samtidigt under 

ordningsställandet. 

Bekvämlighetsurval 
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i samband med deras förekomst 

Kear & Ulrich 

2015 

Att ge en översikt av nefrologi 

sjuksköterskors uppfattningar om 

patientsäkerhet och patientsäkerhetsfrågor, 

lösningar och bästa praxis gällande 

sjuksköterskans inställningar 

Utifrån deltagarnas svar bildades teman för både 

problem och eventuella lösningar relaterat till 

patientsäkerhet. Eventuella problem är b.la. 

underrapportering av händelser och tillbud, långa 

arbetspass och underbemanning. Lösningar som lyftes 

var förbättrad läkemedelshantering, schemalagada 

säkerhetsmöten och icke bestraffande 

händelserapportering. 

Bekvämlighetsurval 

Liu, Manias & 

Gerdtz 

2014 

 

Att undersöker hur fysiska miljöer påverkar 

kommunikationsprocesser för att hantera 

läkemedel och patientsäkerhet i akut vård 

inom sjukhusmiljö 

Resultatet belyser den fysiska arbetsmiljöns inverkan på 

läkemedelshanteringen. Kommunikation, avbrott i 

läkemedelshantering och trånga arbetsutrymmen höjdes 

som vanligt förekommande problem. 

Bekvämlighetsurval  

Manias et al. 

2014 

 

Att utforska hur hälso- och 

sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga 

kommunicera om hantering av läkemedel när 

patienter flyttas mellan olika vårdenheter på 

två australiensiska allmänna sjukhus 

Resultatet visar hur olika kommunikationssätt påverkar 

olika delar av läkemedelshanteringen och den negativa 

effekten detta medför för patienterna.   

Bekvämlighetsurval  
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Park & Kim 

2013 

Att undersöka nivån av arbetsrelaterad stress 

och kognitiv svikt bland sjuksköterskor på 

sjukhus och analysera dess inverkan på 

händelser inom patientsäkerhet för 

användning i framtiden som underlag för att 

främja patientsäkerheten  

Deltagarna delades in i två grupper utifrån om de 

upplevt eller inte upplevt någon incident gällande 

patientsäkerhet de senaste 6 månaderna. Faktorer som 

ledde till incidenterna anses vara skiftarbete, kognitiv 

svikt, brist på självständigt arbete och ostabilt arbete. 

Bekvämlighetsurval 

Ridelberg, 

Roback  

& Nilsen 

2014 

Att undersöka upplevda faciliteter och hinder 

som påverkar patientsäkerheten bland 

sjuksköterskor med direkt vårdkontakt 

 

 

22 faktorer som påverkade patientsäkerheten 

identifierades av deltagarna och delades in i 7 

kategorier; patientfaktorer, individuella personalfaktorer, 

gruppfaktorer, uppgift och teknikfaktorer, 

arbetsmiljöfaktorer, organisatoriska och ledningsfaktorer 

och institutionella kontextfaktorer. Några av dessa 

faktorer var både möjligheter och hinder medan vissa 

endast var en möjlighet eller ett hinder. 

Ändamålsenligt 

urval 
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