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Sammanfattning    

En av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillfredsställa patientens 

omvårdnadsbehov och säkerställa patientsäkerheten. God omvårdnad handlar om att 

främja hälsa och lindra lidande genom att ta del av patientens livsvärld och genom att 

möta patienten i samtal. Genom mötet och samtalet kan sjuksköterskan skapa en relation 

med patienten och ge patienten den behövda omvårdnaden. Idag utsätts många 

sjuksköterskor för stress och hög arbetsbelastning, vilket gör att patientomvårdnaden och 

patientsäkerheten brister. Den höga arbetsbelastningen gör att omvårdnadsuppgifter blir 

nedprioriterade och det vårdande mötet mellan patienten och sjuksköterskan uteblir. Detta 

kan leda till ett onödigt vårdlidande för patienten. Syftet med studien var att undersöka 

hur sjuksköterskor upplever att arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar omvårdnaden av 

patienter och patientsäkerheten. Studien utgår från tio vetenskapliga artiklar, både 

kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna är granskade och sammanställda enligt Fribergs 

metod för litteraturöversikter. I resultatet identifierades två huvudteman med respektive 

subteman. Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterade stressfaktorer var 

kommunikation med patienten och mellan professioner samt tidsbrist. Det framgick även 

hur sjukhusledningen och organisationen påverkade sjuksköterskans förmåga till 

omvårdnad och patientsäkerheten genom brist på kontroll och hög arbetsbelastning. 

Diskussionen belyser problematiseringar och reflektioner om hur omvårdnaden påverkas 

av till exempel kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Skillnader mellan 

den psykiska och den somatiska vården diskuteras och hur utebliven information till 

patienten kan påverka patientsäkerheten. Detta lyfts fram men hjälp av vårdvetenskaplig 

litteratur och artiklar. Även hållbar utveckling tas upp och hur bättre kommunikation på 

arbetsplatsen skulle kunna reducera sjuksköterskans stressnivå och leda till en 

patientsäkrare vård.     

 

Nyckelord: Omvårdnad, patientsäkerhet, arbetsrelaterade stressfaktorer, sjuksköterska   
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INLEDNING 

Denna litteraturstudie handlar om hur sjuksköterskan upplever att arbetsrelaterade 

stressfaktorer påverkar omvårdnad och patientsäkerhet. Stress på arbetsplatsen är ett 

aktuellt ämne som diskuteras i både media och fackförbund. Det är vanligt att diskussion 

sker kring hur personalen påverkas, men sällan belyses hur det berör omvårdnad och 

patientsäkerhet. I denna studie läggs därför fokus på hur sjuksköterskan upplever att 

arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar förmågan till patientomvårdnad och om det 

inverkar på risker för patienten. Om mer kunskap kring hur arbetsrelaterade stressfaktorer 

för sjuksköterskan påverkar patientomvårdnad och patientsäkerhet lyfts fram är 

förhoppningen att kunna använda denna information för att skapa en bättre arbetsmiljö. 

En arbetsplats med mindre stressfaktorer kan då leda till en bättre och säkrare 

patientomvårdnad. Vi har valt att skriva om detta ämne då upplevelsen av vården idag är 

att den är full av stressfaktorer som hindrar oss som blivande sjuksköterskor att kunna ge 

god omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans arbetsplats 

Sjuksköterskans arbetsmiljö är ett globalt diskuterat ämne och det uttrycks en oro för den 

obalans som finns mellan tillgängliga resurser och sjuksköterskans möjligheter att 

tillgodose patientens behov (Khademi, Mohammadi & Vanaki 2015). Arbetsrelaterade 

faktorer såsom tunga lyft, skiftarbete, och liten möjlighet att anpassa sitt arbete efter sin 

individuella förmåga är faktorer som har visats ha betydelse för risken att bli sjukskriven 

(Försäkringskassan 2012). Enligt Arbetsmiljöverket (2013) är hälso- och sjukvården en 

utsatt sektor och statistik visar att arbetsrelaterad stress är en av de mest förekommande 

anledningarna till ohälsa. En nationell inspektion av vårdinrättningar i Sverige gjord av 

arbetsmiljöverket 2012 visar att endast hälften av arbetsgivarna gör riskbedömningar av 

den psykosociala arbetsmiljön. Stress är en psykosocial risk och en stor utmaning i 

arbetslivet som måste lyftas fram. 

 

Sjuksköterskeyrket är ett fysiskt tungt arbete och kan innebära långa arbetsdagar. 

Sjuksköterskan har ansvar för patientens säkerhet i en komplex miljö och många faktorer 

inom vården kan leda till en ökad stressnivå hos sjuksköterskor som även kan påverka 

deras hälsa (Dagget, Molla & Belachew 2016). Det finns även ett samband mellan 

arbetsmiljön och sjuksköterskans upplevelse av att känna engagemang och motivation i 

sitt arbete (Bégat, Ellefsen & Severinsson 2005) och  arbetsförhållanden är en 

dominerande faktor i sjuksköterskors beslut om att stanna kvar på sin arbetsplats eller ej 

(McGilton, Boscart, Brown & Bowers 2014 och Coetzee, Klopper, Ellis & Aiken 2013).  

 

Stressfaktorer  

Enligt Försäkringskassan (2016) är stress den vanligaste orsaken till att sjukskrivning och 

stressrelaterade sjukskrivningar ökar. Stress kan beskrivas som en känsla av 

överbelastning och att man känner sig spänd och orolig, vilket kan orsaka ohälsa och 

sjukdom och leda till sjukfrånvaro (Dagget, Molla & Belachew 2016). Det är inte ovanligt 

med problem som stress, personalbrist, begränsad tillgång till återhämtning, stöd och 
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handledning inom hälso- och sjukvården (Nitxelius & Söderlöf 2008, ss. 23-24). 

Karadzinska-Bislimovska, Basarovska, Mijakoski, Minov, Stoleski, Angeleska och 

Atanasovska (2014) beskriver hur arbetsrelaterade stressfaktorer såsom personalbrist, 

stort antal patienter, brist på medicinska resurser, otillräckliga utvecklingsmöjligheter och 

bristande organisation inom hälso- och sjukvården påverkar patientvården. Det beskrivs 

att hög arbetsbelastning kan innebära att sjukvårdspersonal inte har tillräckligt med tid att 

samtala med och stötta patienten. Det är vanligt att problem som dessa förvärras på grund 

av återkommande omorganisering och besparingar. Den bristande arbetsmiljön kan få 

negativa följder som inte bara drabbar personalen utan även påverkar patienten. 

Besparingar anses vara en källa till stress och frustationer samt att ohälsa skapas på 

arbetsplatsen och detta kan  påverka patientsäkerheten (Nitzelius & Söderlöf 2008, ss. 

23-24). 

 

Arbetsrelaterad stress inom just sjuksköterskeyrket är ett globalt problem och det är 

många sjuksköterskor som lider av stress. Positiv stress anses vara en viktig motivation i 

yrket för att leverera optimal vård, men när stressnivån blir för hög gentemot storleken 

på arbetsbelastningen blir den ett problem. Detta kan leda till att patientomvårdnaden blir 

bristfällig. (Dagget, Molla & Belachew 2016). 

 

Omvårdnad och vårdlidande 

Enligt Wiklund (2003, ss. 148-149) handlar omvårdnad om att främja hälsa och lindra 

lidande hos patienten. Det är patientens lidande som föranleder vårdandet och genom 

medlidande till den lidande patienten föds motivationen att vårda. En relation av tro, hopp 

och kärlek kan bidra till utvecklingen och upplevelsen av hälsa.  

Ekeberg (2015, s. 17) karaktäriserar omvårdnad som ett kunskapsområde som är 

sammanlänkat med sjuksköterskeyrket. Omvårdnad innefattar kunskap som är specifik 

för just sjuksköterskan och detta avser både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. 

Dessa kunskaper ligger till grund för hur vårdarbete ska förstå och utföras. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015, ss. 64-65) beskriver omvårdnad som den 

mest primära formen av vårdande. Hon beskriver det som en vårdform utifrån människans 

helhet och med utgångspunkt i det fysiska livsrummet. Det kan ses som när en 

sjukvårdare hjälper en patient med att tillgodose de mest grundläggande behoven så som 

vila, rörlighet, föda och utsöndring.  

Trots god vilja och motivation om att kunna erbjuda en bra vård kan vården ibland vara 

ofullkomlig och vården blir inte så vårdande som vårdaren tänkt sig. Det kan leda till 

stora konsekvenser för patienten som vårdas. Det är när vården inte är vårdande och kan 

stärka patientens hälsoprocess som ett vårdlidande kan uppstå. Ett vårdlidande är ett 

lidande som uppstår på grund av vårdandet. Det anses vara ett onödigt lidande som måste 

medvetandegöras och elimineras. Många gånger uppkommer vårdlidandet utan att man 

är medveten om det och kan bero på otillräcklig kunskap eller brist på reflektion 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211–212).  

Enligt Wiklund (2003, ss. 104–105) kan vårdlidandet beskrivas som en händelse där man 

saknar kontroll och ett onödigt lidande för patienten uppstår. Vårdlidandet handlar då om 

hur vården ökar patientens lidande på olika sätt, till exempel brister i genomförande och 

inom vårdens organisation. Problem och symtom som patientens sjukdom medför kan 
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därmed förvärras genom utebliven eller felaktig vård. Vårdlidandet kan exempelvis 

handla om inställda operationer eller utebliven medicinering. För patienten kan detta 

kännas som en kontrollförlust och att inte bli tagen på allvar.  

Eriksson (2001, ss. 77–88) beskriver vårdlidandet som ett lidande som upplevs av 

patienten i samband med vårdandet. Eriksson beskriver även Nightingales version av 

vårdlidande, om hur osäkerhet, oro, ensamhet och ångest över oväntade händelser kan ge 

upphov till ett lidande.  Lidandet är inte ett symtom på själva sjukdomen utan ett tecken 

på bristande vård. Vårdlidandet kan beskrivas utifrån fyra grundbegrepp: utebliven vård, 

fördömelse och straff, maktutövning och kränkning av patientens värdighet.  

Bristande förmåga och att inte kunna se till patientens bästa och vad patienten behöver 

kan bidra till utebliven vård. Det kan innebära att vårdhandlingar inte blir utförda, vilket 

leder till ett onödigt lidande och kränkning av patientens värdighet. Det kan även ses som 

en maktutövning där patienten blir maktlös (Eriksson 2001, ss. 77–88).  

 

Vårdrelationen  

När den mellanmänskliga relationen mellan vårdare och patient fungerar, kan patientens 

hälsoprocess stärkas och därmed lindra lidande och öka välbefinnandet. Mötet mellan 

patienten och vårdaren karakteriseras av ett professionellt engagemang där vårdaren 

sätter patientens behov av vård i centrum. Den vårdande relationen mellan vårdare och 

patient måste vara inbjudande och berörande. Det är när två personer möts ansikte mot 

ansikte och ögonkontakt skapas som information kan säkras och kännas trovärdig.  Det 

är vårdarens ansvar att i det vårdande mötet möta patienten med öppenhet och följsamhet 

för att kunna ta del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-93).  

 

För en fungerande vårdprocess krävs en fungerande vårdrelation mellan patient och 

vårdare. Om den vårdande relationen mellan patient och vårdare uteblir så reduceras 

vårdandet och genomförandet av omvårdnadshandlingar (Wiklund 2003, s. 155).  

 

Patientsäkerhet 

Enligt Socialstyrelsen (2017) avser patientsäkerhet först och främst skydd mot 

vårdrelaterade skador. I överensstämmelse med patientsäkerhetslagen är en vårdskada en 

skada som drabbar en patient på grund av fysisk eller psykisk sjukdom eller skada, 

lidande eller dödsfall. Vårdskadan skulle kunnat undvikas om adekvat vård kunnat ges 

när patienten tog kontakt med hälso- och sjukvården. Enligt patientlagen (SFS 2010:659) 

ska vårdaren planera, kontrollera och leda verksamheten, så att god kvalitet på vård inom 

hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdaren ska även vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga att patienten utsätts för vårdskador. Studier visar att det finns ett samband 

mellan sjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerheten (Magalhaes, Dall’Agnol 

& Marck 2013) och patientsäkerheten kan påverkas om personalen utsätts för en stressig 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2013). 
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PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnaden är en av sjuksköterskans grundläggande uppgifter, trots detta blir 

omvårdnaden nedprioriterad vid hög arbetsbelastning. Finns det tid för det vårdande 

mötet mellan sjuksköterska och patient? Kan nedprioriterad och utebliven omvårdnad 

leda till ett onödigt vårdlidande för patienten? I dagens sjukvård finns många 

stressfaktorer som kan påverka sjuksköterskorna och en arbetsplats som skapar stress kan 

även skapa ohälsa hos personalen. Stressrelaterad ohälsa ökar med stigande 

arbetsbelastning. Vilka stressfaktorer anses påverka sjuksköterskans förmåga till 

omvårdnad och hur påverkar dessa faktorer patientsäkerheten och omvårdnaden?  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbetsrelaterade stressfaktorer 

påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten.  

 

METOD 

Design  

Att skriva en litteraturöversikt handlar om att skapa sig en översikt inom ett 

vårdvetenskapligt område genom att ta reda på befintlig forskning och skapa en förståelse 

för vad som redan studerats. Detta kan göras genom att sammanställa och analysera både 

kvantitativ och kvalitativ forskning (Friberg 2012, s. 133). Genom att sammanställa och 

granska varje studie som används i litteraturöversikten fås en översikt om vad som ska 

analyseras i resultatet. Därefter identifieras likheter och skillnader som kan vara till hjälp 

för att skapa teman och subteman (Friberg 2012, s. 129). Genom kvalitativa studier skapas 

en bättre förståelse över hur hälsoprocesser och faktorer yttrar sig och vad lidande innebär 

(Friberg 2012, s. 121). Kvantitativa studier är mer användbara för att undersöka 

vårdproblem och vårdhandlingar och genom mätningar och jämförelser kan man 

fastställa om en vårdhandling ger bättre resultat än en annan (Friberg 2012, s. 111).  

Resultatet i vår studie baseras på tio artiklar. Fyra av artiklarna som vi valde att använda 

var kvalitativa och gav oss en djupare förståelse av hur sjuksköterskor upplever att 

arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten. En av 

artiklarna använde sig av en mixad metod och resterande fem artiklar var kvantitativa.  

Kvantitativa artiklar valdes med för att ge en helhetsbild över statistik kring ämnet.   

 

Datainsamling 

I PubMed användes termerna ”nursing care”, ”workload”, ”patient care” och ”qualitative 

study” kombinerade med AND och ett filter som innebar att endast fulltext-artiklar de 

senaste 10 åren presenterades i sökningen. Vi använde ordet ”qualitative study” för att få 

träff på kvalitativa artiklar. Samtliga var peer-reviewed. Detta gav 56 träffar. Av dessa 

var 40 st inte förenliga med syftet, exempelvis att studiens fokus inte var riktat mot 

sjuksköterskans upplevelse eller att studiens inriktning var att utvärdera ett mätinstrument 

för omvårdnadsinsatser. 16 abstracts lästes igenom och av dessa sållades 11 artiklar bort 

då de inte ansågs vara tillräckligt kopplade till syftet eller för att det inte fanns fulltext på 

engelska och kunde därmed inte förstås eller de representerade reviewstudier vilket inte 
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var aktuellt att använda i denna litteraturstudie. Fem artiklar sparades för granskning och 

av dessa artiklar valdes två ut. Ytterligare en PubMed sökning gjordes med sökorden 

”stress*”, ”nurs*”, ”job-related” och ”patient safety” kombinerade med AND och ett 

filter som innebar att endast fulltext-artiklar de senaste 10 åren presenterades i sökningen. 

Detta för att söka efter artiklar som riktade sig mot patientsäkerhet. Sökningen gav 3 

träffar varav endast 1 motsvarade syftet. Denna granskades och valdes ut.   

 

En sökning i Cinahl gjordes där Headings avgränsades ytterligare: ”nursing care” tilläts i 

all text (TX), ”quality of nursing care” avgränsades till ”Word in Subject Heading (MW) 

och ”workload” avgränsades till ”Word in Major heading (MJ). Ytterligare begränsning 

att artikeln skulle vara academic journal, innehålla abstract, vara utgiven 2007-2017, vara 

peer-reviewed och vara skriven på engelska gav 37 träffar. Av dessa valdes två ut efter 

granskning.  

 

Referenslistor i artiklar och tidigare uppsatser med ungefär samma fokus som vårt syfte 

har också använts för att söka fram ytterligare relevanta artiklar till litteraturstudien. Detta 

sätt gav slutligen 5 utvalda artiklar.  

 

Analys 

Efter att ha läst abstracts i artiklar förenliga med vårt syfte, valdes tio artiklar ut. För att 

säkerställa att artiklarna höll god kvalitet så kvalitetsgranskades de med hjälp av frågor 

för artikelgranskning av Friberg (2012, ss. 138-139). Alla artiklar lästes sedan igenom 

noggrant för att få en bättre förståelse av vad artiklarna handlar om. Därefter granskades 

artikelns resultat och delar som kändes relevanta att ta upp i vårt resultat sorterades ut. 

Med hjälp av post-it lappar och färgkoder som stöd skrevs både engelsk och svensk 

tolkning av de utvalda delarna ner för att sedan sorteras under olika teman och subteman. 

Likheter och skillnader identifierades sedan och presenteras i resultatet. För att få en 

helhetsbild över studierna så sammanställdes studierna i en tabell, se bilaga 1. Enligt 

Friberg (2012, ss. 140-142) läses studierna för att få en helhet och förståelse. För att sedan 

få en struktur när man granskar ett flertal studier är det lämpligt att försöka identifiera 

likheter och skillnader studierna emellan. För att få en helhetssyn över de valda studierna 

så rekommenderas att sammanställa studierna i en tabell. När skillnader och likheter 

identifierats så sorteras material med liknande innehåll under lämpliga rubriker.  

 

RESULTAT 

Efter att ha granskat och analyserat artiklarna så växte ett huvudtema och fem subteman 

fram.  

 

HUVUDTEMA SUBTEMA 

 

Stressfaktorer 
• Kommunikation med patienten  

• Tidsbrist  

• Kommunikation mellan professioner 

• Brist på kontroll 

• Arbetsbelastning  
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Stressfaktorer  

Kommunikation med patienten 

De arbetsuppgifter som blev mindre prioriterade var kommunikation med och 

information till patienten angående diagnoser samt att behandlingar blev kortvarigare. 

Även patientens frågor och funderingar blev försummade (Van Bogaert, Peremans, Van 

Heusden, Verspuy, Kureckova, Van de Cruys & Franck 2017).  I studien av Kieft, De 

Brouwer, Francke & Delnoij (2014) framgick att vid hög arbetsbelastning fick patienter 

vänta längre innan de fick vård och svar på sina frågor. Sjuksköterskorna uppgav även att 

patienterna inte alltid fick adekvat vård eller den omvårdnad som de var i behov av. 

Likheter kunde ses i studien av Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede, & Sermeus 

(2013) där fler än hälften av sjuksköterskorna rapporterade att uppgifter så som att prata 

och stödja patienten samt att undervisa patient och närstående inte blev utförda under det 

senaste arbetspasset. I en tredje studie av Duffield, Diers, O´Brien-Pallas, Aisbett, Roche, 

King & Aisbett (2011) uppgav nästen hälften av sjuksköterskorna att den vanligaste 

arbetsuppgiften som inte gjordes tillfredsställande var stödjande samtal med patienter.   

 

Tidsbrist   

I resultatet av två av våra valda artiklar presenteras tidsbrist som en stressfaktor som 

påverkar patientsäkerheten (Berland, Natvig, & Gundersen 2008; Duffield et al. 2011). 

En ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskor ansågs vara ett problem i relation till 

tidsbrist, vilket kunde få konsekvenser för patientsäkerheten. Sjuksköterskor uttryckte att 

det var en stor tidspress att hinna med dagliga rutiner och de hade inget inflytande om hur 

mycket tid som behövde användas till den individuella patienten. Merparten av 

sjuksköterskorna ansåg att tidspress kan ge riskfyllda konsekvenser för patientsäkerheten 

(Berland et al. 2008).  I studien av Duffield et al. (2011) visades ett samband mellan 

sjuksköterskor som drabbades av hot och våld och ökad felhantering av läkemedel samt 

försent utförda arbetsuppgifter.  

 

Kommunikation mellan professioner  

Sjuksköterskor antydde att tidspress inte var den enda stressfaktorn. Det var även viktigt 

att ta hänsyn till hur andra medarbetare påverkades under tidspress. Socialt stöd från 

medarbetare så som en bra relation mellan professioner var viktigt för patientsäkerheten. 

Det ansågs även att en otillfredsställande arbetsmiljö påverkade patientsäkerheten genom 

att tankegången avbröts och misstag gjordes (Berland et al. 2008). I tre studier ansåg man 

att kvalitén på omvårdnaden var direkt eller indirekt påverkad av relationen mellan 

sjuksköterskor och läkare (Van Bogaert, Clarke, Willems, & Mondelaers 2013; Van 

Bogaert, Meulemans, Clarke, Vermeyen & Van de Heyning, 2009; Van Bogaert et al. 

2017).  

 

I studien av You, Aiken, Sloane, Liu, He, Hu, Jiang, Li, Li, Liu, Sang, Kutney-Lee, & 

Sermeus (2013) framgick det att mindre än hälften tyckte att kommunikationen mellan 

medarbetare och andra professioner alltid var tillfredställande medans mindre än en 

tredjedel ansåg att kommunikation avseende smärta och läkemedel alltid var 

tillfredställande. Berland et al. (2008) presenterar ett exempel där sjuksköterskor tar upp 

situationer där man önskar mer tid för förberedelser med syfte att kunna säkerställa 
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patientsäkerheten, men läkare instämde inte. Sjuksköterskor anser att alla professioner 

ska vara delaktiga i patientens omvårdnad utefter deras expertis (Kieft et al. 2014). 

Bristande kommunikation vid motstridiga åsikter avseende rätt behandling hos patienter 

kunde förekomma mellan medarbetare. Det kunde exempelvis vara konflikter där läkaren 

beslutade att fortsätta med en behandling men sjuksköterskan förordade att behandlingen 

skulle avslutas (Wadensten, Wenneberg, Silén, Fen Tang & Ahlström 2008).  

 

I Aiken et al.´s (2013) studie framgick det att merparten av sjuksköterskorna inte alltid 

kunde ifrågasätta handlingar hos personal med högre auktoritet, vilket anses vara en 

säkerhetsrisk. Bristande kommunikation och förmedling av betydelsefull information 

mellan medarbetare och mellan professioner upplevdes frustrerande.  För att kunna 

hantera sådana situationer var sjuksköterskan tvungen att prioritera hur vården skulle 

fördelas. Det var sjuksköterskans kompetens och erfarenhet som gjorde 

arbetsbelastningen hanterbar (Van Bogaert et al. 2017). 

 

Brist på kontroll 

I sjuksköterskans arbete upplevdes brist på kontroll och inflytande vara stressande. 

Flertalet sjuksköterskor uppgav att det saknades kontroll och inflytande när det gällde 

beslut angående deras arbete (Berland et al. 2008).  

 

I studien av Kieft et al. (2014) framgick att kvalitén på omvårdnaden avseende patientens 

önskemål och behov bestäms utifrån personalomsättningen av sjuksköterskor. Enligt 

sjuksköterskorna kan de inte alltid bestämma eller ta beslut avseende 

omvårdnadsproblem, vilket sjuksköterskorna ansåg påverka kvalitén på omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna uppgav att om de fick vara mer delaktiga i utvecklandet av riktlinjer så 

skulle det få ett positivt inflytande av patienternas vård. Detta skulle göra det möjligt att 

diskutera och reflektera över kvalitén på patientvården, vilket skulle kunna förbättra 

kvalitén på vården. Enligt Wadensten et al. (2008) behövs det fler sjuksköterskor för att 

uppnå en högre kvalité på omvårdnaden av patienter.  

 

Sjukvårdens budget kan leda till att vården tidsbegränsas, vilket kan resultera i att den 

omvårdnad sjuksköterskan skulle vilja ge patienten inte hinner utföras. Sjuksköterskorna 

ansåg att organisationspolitiken var mer fokuserad på effektivt genomförande och 

resurser, och sjuksköterskorna uppfattade detta som att vården blivit allt mer 

standardiserad utifrån ett kostnadseffektivt synsätt (Kieft et al. 2014). I tre studier belystes 

att kvalitén på omvårdnaden var direkt påverkad av chefssjuksköterskan på avdelningen 

(Van Bogaert et al. 2013; Van Bogaert et al. 2009; Van Bogaert et al. 2017). Två av 

studierna visade att kvalitén på omvårdnaden påverkades indirekt av sjukhusledningen 

och organisatoriskt stöd (Van Bogaert et al. 2013; Van Bogaert et al. 2009).   

 

Arbetsbelastning 

I en studie av You et al. (2013) beskrivs att omvårdnaden är viktig för kvalitén på vården. 

Det framgår även att arbetsmiljön är starkt relaterad till missnöje och utbrändhet hos 

sjuksköterskor samt hur arbetsmiljön påverkar omvårdnadsresultat. Enligt Aiken et al. 

(2013) var det många arbetsuppgifter som inte blev utförda på grund av hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Svenska sjuksköterskor uttrycker i studien av Wadensten 
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et al. (2008) att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskepersonal i förhållande till 

patienternas omvårdnadsbehov. Detta ansågs leda till en ökad arbetsbelastning som ledde 

till missnöje och ångest samt utmattning hos sjuksköterskorna.  

 

Enligt Gurses, Carayon & Wall (2009) rapporterades sex olika faktorer som 

sjuksköterskorna upplevde bidrog till en ökad arbetsbelastning. Det var dålig fysisk 

arbetsmiljö, hantering av problem relaterat till patientens anhöriga, oorganiserade 

förvaringsutrymmen, att leta bland patientjournaler, fördröjning av medicinleveranser 

från apoteket och dåligt påfyllda patientrum. Både den upplevda kvalitén och säkerheten 

på vården var signifikant relaterade till arbetsbelastningen. Vid ökad arbetsbelastning 

uppgav sjuksköterskorna att kvalitén och säkerheten försämrades och att de själva 

upplevde en ökad trötthet och stress. Samtidigt som arbetsbelastningen ökade på grund 

av dessa faktorer så påverkades även resultaten av genomförd omvårdnad och 

vårdsäkerheten. I studien framkom att arbetsbelastning är starkt relaterat till utmattning, 

stress och kvalitén på omvårdnaden och patientsäkerheten.   

 

I två studier kunde man se likheter då de båda antydde att kvalitén på omvårdnaden 

påverkades av hög arbetsbelastning. Samtidigt fanns en skillnad mellan de två studierna 

då Van Bogaert et al. (2013) ansåg att kvalitén på omvårdnaden påverkades indirekt av 

arbetsbelastningen medans Van Bogaert et al. (2017) ansåg att den var direkt påverkad 

av arbetsbelastningen. Andra faktorer som ansågs påverka kvalitén på omvårdnaden 

direkt var känslomässig utmattning vilket framkom i två studier av Van Bogaert et al. 

(2009 & 2013). Ökad arbetsbelastning ansågs skapa en högre stressnivå och utbrändhet 

hos sjuksköterskorna vilket resulterade i sämre kvalité på omvårdnaden (Van Bogaert et 

al. 2013; Van Bogaert et al. 2017).   

 

Enligt Kieft et al. (2014) upplevde sjuksköterskorna en ökad arbetsbelastning och 

arbetsrelaterad press. Sjuksköterskorna upplevde även att den ökade administrativa 

arbetsbelastningen tog mycket tid från omvårdnaden av patienterna. I Van Bogaert et al.’s 

(2017) studie framkom att upplevd arbetsbelastning inte endast påverkades av en faktor 

utan av flera faktorer. Sjuksköterskorna definierade oacceptabel arbetsbelastning som när 

de inte kunde tillgodose patientens omvårdnadsbehov vilket resulterade i bristande 

vårdkvalitet. Sjuksköterskorna medgav att arbetsbelastningen påverkade kvalitén på både 

omvårdnaden och patientsäkerheten. I studien framkom att det största bortfallet av 

omvårdnad på grund av hög arbetsbelastning var den sociala interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskan upplevde att 

arbetsrelaterade stressfaktorer påverkade patientomvårdnaden och patientsäkerheten. 

Anledningen till valet av att använda en litteraturstudie som metod var för att skapa en 

djupare förståelse och bredare kunskap om hur arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar 

vårdandet.  
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Enligt Friberg (2012, s. 133) kan analysen bestå av både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Vid urvalet av artiklar valdes därför att använda både kvalitativa och kvantitativa 

studier för att få en helhet och bredare inblick över syftet. Fördelen med att använda både 

kvalitativa och kvantitativa studier var att få en förståelse för sjuksköterskans subjektiva 

upplevelse samtidigt som en statistisk översikt belystes. Vid sökning av artiklar så 

begränsades sökningen till artiklar som var publicerade mellan 2007 och 2017. Vid 

sökning av artiklar fanns ett par artiklar vars abstrakt ansågs förenliga med syftet, men då 

artiklarna inte gick att få fram i fulltext valdes att utesluta dessa artiklar. Det kan ha 

resulterat i att relevant information uteblivit. Sökningen valdes att inte presenteras i en 

tabell då flera olika söksätt använts. Istället beskrivs sökmetoderna utförligt i löpande text 

för att tydliggöra hur artiklarna fåtts fram. 

 

Det fanns ont om svensk forskning som svarade på syftet och därför beslutades att 

använda studier ifrån andra länder. De länder som studierna innefattar är: Belgien, 

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

Sverige, Schweiz, Australien, USA och Kina. Trots att artiklarna innefattade många olika 

länder och olika kulturer så tolkades sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterade 

stressfaktorer förhållandevis likvärdigt. Det hade varit av intresse att veta mer om hur 

svenska sjuksköterskor upplever att arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar omvårdnad 

och patientsäkerhet samt om det finns några likheter eller skillnader i förhållande till 

andra länder. Att det inte finns mycket svensk forskning inom det här området skulle 

kunna bero på att det fortfarande är ett väldigt nytt och outforskat område i Sverige. 

 

I analysen av resultatet valdes att använda Fribergs metod då det ansågs att den var mest 

lämpad för ändamålet. Under arbetets gång har artiklarna lästs och granskats med 

eftertanke om att undvika att låta förförståelse ha inverkan.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick det tydligt hur arbetsrelaterade stressfaktorer påverkade 

patientomvårdnaden och patientsäkerheten. De arbetsrelaterade stressfaktorerna kunde 

leda till hög arbetsbelastning som gjorde det svårare för sjuksköterskorna att ge 

patienterna den omvårdnad som de var i behov av. Det resulterade i att betydelsefulla 

arbetsuppgifter så som att prata med och stötta patienten i vårdandet nedprioriterades eller 

uteblev. När betydelsefulla arbetsuppgifter nedprioriteras eller uteblir så ökar risken för 

vårdrelaterade skador och patientsäkerheten brister vilket kan leda till ett onödigt 

vårdlidande. De teman som visats i resultatet samspelar och ett tema kan i olika grad 

påverka ett annat. Exempelvis kan hög arbetsbelastning leda till tidsbrist, som leder till 

sämre kvalitet på omvårdnad och patientsäkerhet. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskan upplevde att tidsbrist gjorde att hen inte kunde lägga 

tillräcklig mängd tid för att tillgodose varje patients behov. Sjuksköterskan upplevde en 

oro att hen inte skulle ge en tillfredsställande eller patientsäker vård. I överensstämmelse 

med Svensk Sjuksköterskeförening (2014) så utgår sjuksköterskans arbete utifrån 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. Enligt ICN:s etiska 

kod ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Det framgår även hur sjuksköterskan ska förhålla sig till sin profession. Det är 

sjuksköterskan som har huvudansvaret för att bearbeta och tillämpa godkända riktlinjer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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inom omvårdnad, utbildning, ledning och forskning samt att upprätta omvårdnadens 

värdegrund. Att vara lyhörd, visa respekt, medkänsla och ta hänsyn till patientens 

integritet och vara trovärdig tillhör sjuksköterskans profession. Vi anser att under vår 

praktik inom psykiatrin var vårdvetenskapen tydlig. Där mötte man patienten i samtal och 

tog del av patientens livsvärld. Därefter kunde man ge den omvårdnad den enskilde 

patienten behövde. Detta anser vi saknas inom den somatiska vården och vi anser att 

vårdvetenskapen måste lyftas fram mer för att vi ska kunna ta del av patientens livsvärld. 

Vi tycker att samtalet med patienten borde prioriteras högre även inom den somatiska 

vården för att kunna ta hand om hela patienten och inte bara se till hens sjukdomar. I en 

studie av Fakhr-Movahedi, Rahnavard, Salsali och Negarandeh (2016) så identifierades 

patientens behov av omvårdnad genom det vårdande samtalet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Efter sjuksköterskan identifierat patientens behov kan sjuksköterskan 

utföra omvårdnad med god kvalitet och vinna patientens förtroende. Detta kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd för patientens behov. Det framgick i studien att det var prioriterat 

att identifiera och tillfredsställa patienter som hade behov av fysisk vård än patienter med 

ångest. Studien visade även att samtalen mellan patient och sjuksköterska handlade mer 

om patientens medicinska tillstånd än hur patienten upplevde sin sjukdom känslomässigt.  

 

Det är sjuksköterskans arbete att verka för bra teamarbete mellan medarbetare och 

kollegor samt att kunna ingripa på lämpligt sätt om sjuksköterskan anser att en patients 

hälsa hotas av andra medarbetares handlande (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). I 

resultatet framkommer att bristande kommunikation i teamet är en stor stressfaktor som 

påverkar både omvårdnad och patientsäkerhet negativt. Vi tror att det kan skapa en svår 

situation för sjuksköterskan som både har ansvar för att patienten får en god omvårdnad 

och ska verka för ett fungerande teamarbete. Om sjuksköterskans fokus läggs på att skapa 

en bättre kommunikation mellan medarbetare och därigenom ett bättre teamarbete, så 

ökar möjligheterna för en god och säker omvårdnad. Peres, Caldas Júnior, da Silva och 

Marin (2011) beskriver att för att skapa ett bra och enkelt teamarbete krävs god 

kommunikation mellan kollegor. Teamarbetet fungerar inte om enskilda individer endast 

gör sina egna uppgifter utan att kommunicera detta med kollegor, utan det är när individer 

utför arbete tillsammans som god omvårdnad kan ges. En av svårigheterna som beskrivs 

med teamarbete är när det finns en uttalad hierarki i teamet. Finns medarbetare i 

maktposition kan det förhindra god kommunikation i teamet om kollegor inte vågar 

ifrågasätta medarbetare i maktposition.  

 

I resultatet framgår det att det oftast är den sociala interaktionen mellan sjuksköterskan 

och patienten som uteblir på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Det 

framkommer även att patienter inte alltid får den omvårdnad som de är i behov av. 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-203) menar att en viktig del i en vårdande relation 

mellan sjuksköterskan och patienten är det vårdande samtalet. Det vårdande samtalet ger 

patienten och närstående utrymme för att uttrycka tankar, känslor och funderingar, vilket 

kan stödja och stärka patientens välbefinnande och hälsa. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010, ss. 260-261) så bör sjuksköterskan arbeta utifrån ett patientperspektiv. Det innebär 

att sjuksköterskan arbetar utifrån patientens livsvärld med hänsyn till patientens levda 

kropp och sammanhang för att sedan understödja patientens hälsa och välbefinnande. Det 

vårdande förhållningssättet kan sedan uttryckas utifrån bemötande och kommunikation 

med patienten där man lyssnar och tar hänsyn till patientens välbefinnande och bekräftar 

lidande. Vi anser att när arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar sjuksköterskornas 
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förmåga till omvårdnad blir det svårt för sjuksköterskorna att skaffa sig en helhetsbild 

över patienterna. De kan få svårt att sätta sig in i patientens livsvärld och ge omvårdnad 

utefter individens behov. Denna situation känner vi igen när vi praktiserade som 

sjuksköterskestudenter. Sjuksköterskan satte sig till exempel inte ner hos patienten utan 

förblev stående när hen kom in i patientrummet. Det finns då risk för att patienten 

upplever att sjuksköterskan har bråttom och kanske att patienten avstår från att dela med 

sig om sin livssituation till sjuksköterskan. Utebliven information om patienten kan leda 

till att patientsäkerheten äventyras. Även här anser vi att det är tiden för det vårdande 

samtalet som behöver prioriteras högre. 

 

Vi valde att skriva om detta ämnet för att under vår utbildning har många tankar och 

förhoppningar väckts om vilken typ av omvårdnad vi kommer kunna ge när vi blir 

färdiga. När vi har haft vår praktik har vi dock upptäckt att den höga kvalitet på 

omvårdnad som vi önskar kunna ge inte är realistiskt. När vi varit ute på praktik så har vi 

upplevt att stress är ett problem hos sjuksköterskorna och att hög arbetsbelastning och 

brist på tid påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten. Administrativa uppgifter tar 

mycket tid och det är ofta samtalet med patienten som uteblir. Det är både samtal om 

patientens hälsa och välbefinnande, och information om behandlingar och åtgärder, som 

uteblir. Många gånger har samtal med patienter fått avbrytas då tiden inte räckt till. Andra 

omvårdnadsuppgifter var mer prioriterade för att hinna med allt som måste göras under 

ett skift. Under praktiken har vi även kunnat följa hur patientsäkerheten påverkats utifrån 

det gröna korset. Gröna korset är en metod för att identifiera risker och vårdskador på 

avdelningen (Hansson, 2017). Under morgonmötet så går personalen igenom om några 

vårdskador inträffat och om de hade kunnat undvikas. Dock har vi aldrig under vår 

utbildning sett korset helt grönt vilket vi anser kan kopplas till den höga 

arbetsbelastningen. Vi anser att om arbetsbelastningen minskas finns möjlighet att möta 

patienter i lugn och ro och tid för det vårdande samtalet kan få utrymme. Om mer tid 

fanns för det vårdande samtalet skulle omvårdnaden bli mer inriktad mot varje individuell 

patients behov, och det är den typen av omvårdnad som vi önskar ge. 

 

I bakgrunden står det att omvårdnaden är en av sjuksköterskans grundläggande 

arbetsuppgifter, men vem är det som egentligen som utför dessa uppgifter? Många gånger 

är det undersköterskan som ser till patientens omvårdnadsbehov trots att det är 

sjuksköterskan som har det övergripande ansvaret. Under praktiken har vi upplevt 

stressiga dagar då tiden inte räckt till och vi bara har hunnit träffa våra patienter väldigt 

snabbt vid medicindelningar. Detta har gett oss känslan av att vara otillräckliga och inte 

har haft kontroll över vilken typ av omvårdnad våra patienter har fått. 

 

Hållbar utveckling 

Då stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning hos vårdpersonal och dessa 

sjukskrivningar ökar (Försäkringskassan, 2016) och stress i flera steg leder till sämre 

omvårdnad, är det ohållbart att inte genomföra förändringar inom sjukvården. Vi anser 

att om stressfaktorer kan minskas eller tas bort helt kommer sjuksköterskans mående att 

förbättras och därmed ökar möjligheten till en bättre och säkrare vård. Det finns flera 

stressfaktorer som kan minskas kraftigt utan att det kostar tid eller pengar. Flera studier 

tar upp bristande kommunikation som en faktor som starkt bidrar till ökad stresskänsla 

hos sjuksköterskor (Berland et al. 2008, Van Bogaert et al. 2009, 2013 & 2017). Vi tror 
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att en bättre kommunikation inom den egna professionen och med andra professioner 

skulle minska stressnivån hos sjuksköterskan och leda till en mer patientsäker vård. 

Resultatet visar att hög arbetsbelastning är negativt när det gäller att förmedla god 

omvårdnad och patientsäker vård. Hög arbetsbelastning leder också till ökad stress hos 

sjuksköterskor och om den kan minskas ökar möjligheten för en patientsäker vård med 

god omvårdnad. Otillräckligt med personal, dåligt påfyllda patientrum, dålig fysisk 

arbetsmiljö och mycket administrativt arbete är exempel som tas upp som ökar 

arbetsbelastningen. De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick (2016) beskriver 

att brist på resurser på avdelningen var upplevda stressfaktorer. För lite personal och för 

stort antal patienter per vårdare ansågs vara orsaker till bristande patientsäkerhet och 

sämre omvårdnad. Upplevelsen var att patienter inte kunde få den vård de behövde i rätt 

tid. Vi anser att om det fanns tillräckligt med personal skulle flera av dessa faktorer kunna 

minska eller försvinna helt och arbetsbelastningen hos sjuksköterskan skulle minska. 

Detta i sin tur leder till mindre stress och en ökad möjlighet till god och patientsäker 

omvårdnad. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att olika stressfaktorer påverkar individer olika mycket. 

Arnetz och Ekman (2013, ss. 48-49) beskriver en mängd olika faktorer som spelar in i 

hur en individ reagerar på stressorer. Genetiska och epigenetiska faktorer samt 

självkänsla och socialt stöd är exempel på faktorer som påverkar hur en individ kommer 

att reagera i en stressande situation. Vi tycker att detta är viktigt vid en utvärdering av hur 

stressig arbetsplats personalen anser sig ha. Sjuksköterskor med goda förutsättningar att 

hantera stress kan ha bättre möjlighet att ge god omvårdnad trots stressfaktorer på 

arbetsplatsen, än sjuksköterskor med sämre förutsättningar att hantera stress.  

 

SLUTSATSER  

Studien visar att det finns många olika stressfaktorer som påverkar sjuksköterskan i sin 

förmåga att ge en god omvårdnad och en patientsäker vård. Hög arbetsbelastning, 

tidsbrist, dålig kommunikation och brist på kontroll var grundläggande faktorer som gav 

en ökad stress för sjuksköterskan. Vi anser att om dessa faktorer minskade skulle 

sjuksköterskan kunna ge en bättre omvårdnad och vården skulle bli patientsäkrare. En 

lösning för att minska flera av dessa stressfaktorer är att ha väl bemannade 

vårdavdelningar. Fler sjuksköterskor på arbetsplatsen skulle minska arbetsbelastningen 

för varje individ och om arbetsbelastningen reduceras så minskar automatiskt andra 

faktorer, som tillexempel tidsbristen. Vid en minskning av stressfaktorerna ökar 

möjligheten för en bättre kvalitet på omvårdnaden och högre patientsäkerhet. 
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Bilaga 1 

Författare, årtal, 

titel, tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat Kvalité 

Aiken, L. H., 

Sloane, D.M., 

Bruyneel, L., Van 

den Heede, K., & 

Sermeus, W. 

(2013). Nurses' 

reports of working 

conditions and 

hospital quality of 

care in 12 

countries in 

Europe. 

International 

Journal of Nursing 

Studies. 

Syftet med 

studien var att få 

en inblick i 

europeiska 

sjuksköterskors 

utvärderingar 

angående 

arbetsmiljö och 

kvalitén på vård 

i syfte att 

identifiera 

hållbara 

strategier för att 

ge 

sjuksköterskor 

mer erfarenhet 

genom övning 

och därigenom 

undvika 

omvårdnads-

brister som kan 

öka vårdtiderna.  

Kvantitativ 

studie: en 

tvärsnittsstudie 

där man delat ut 

enkäter till 

33,659 

sjuksköterskor 

som jobbar 

inom medicin 

eller kirurgi på 

sjukhus i 12 

olika europeiska 

länder.  

Resultatet visar 

att 

sjuksköterskors 

bekymmer med 

tillräcklig 

arbetskraft och 

resurser var 

utspritt mellan 

länderna. De 

flesta 

sjuksköterskorna 

gav inte sina 

sjukhus dåliga 

betyg angående 

patientsäkerhet 

utan menade att 

det var prioriterat 

i arbetet. 

Sjuksköterskor 

rapporterade även 

att ofta så blev 

viktiga 

sjuksköterske-

uppgifter inte 

gjorde på grund 

av tidsbrist och att 

biverkningar inte 

var ovanligt.  

12/13 

Hög kvalité.  

Berland, A., 

Natvig, G-K. & 

Gundersen, D. 

(2008). Patient 

safety and job-

related stress: A 

focus group study. 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka vad 

arbetsrelaterad 

stress har för 

inverkan på 

patient-

säkerheten. 

Kvalitativ 

studie: En 

forskningsstudie 

som består av 

gruppintervjuer 

med 23 

sjuksköterskor. 

Resultatet visar 

att en påfrestande 

arbetsmiljö i 

samband med 

minimal kontroll 

och socialt stöd 

från kollegor lede 

till en ökad 

stressnivå som 

ofta påverkade 

patientsäkerheten.  

12/14 

Hög kvalité.  

Duffield, C., Diers, 

D., O´Brien-Pallas, 

L., Aisbett, C., 

Roche, M., King, 

M. & Aisbett, K. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

sjuksköterskans 

arbetsbelastning 

Kvantitativ 

studie: En 

kombinerad 

longitudinell 

retrospektiv och 

Resultatet visar 

på att både fall 

hos patienten och 

felhantering av 

läkemedel kunde 

12/13 

Hög kvalité.  
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(2011). Nursing 

staffing, nursing 

workload, the work 

environment and 

patient outcomes. 

Applied Nursing 

Research 

och erfarenhet 

ökat den senaste 

tiden relaterat 

till kvalitén på 

slutenvården, 

kortare vårdtider 

och patient-

omsättning. 

Samt hur 

relationen 

mellan 

beläggning 

(tillexempel 

misstag eller fel 

vid 

läkemedelshante

ring och fall), 

sjuksköterskans 

erfarenhet, 

arbetsbelastning 

och arbetsmiljön 

är.  

kooperativ 

tvärsnittsstudie 

användes för att 

analysera 5 års 

administrativa 

data och ett 

överlappande år 

med analys av 

data från 

primärenheten.  

förekomma. Det 

var ofta 

rapporterat att 

uppgifter som att 

stödja och prata 

med patienten 

uteblev. Ökad 

felhantering av 

läkemedel var 

även förknippat 

med att 

sjuksköterskor 

upplevde hot och 

våld vilket gjorde 

att arbetsuppgifter 

blev försenade.  

Gurses, A., 

Carayon, P., & 

Wall, M. (2009). 

Impact of 

performance 

obstacles on 

intensive care 

nurses' workload, 

perceived quality 

and safety of care, 

and quality of 

working life. 

Health Services 

Research 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effekterna av 

olika hinder som 

påverkar 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

arbetsbelastning, 

att ge god och 

säker vård och 

kvalitén för ett 

bra arbetsliv. 

Det här är 

faktorer som 

hindrar 

sjuksköterskans 

prestationsförmå

ga att utföra sitt 

jobb.  

Kvantitativ 

studie. 265 

sjuksköterskor 

på 17 olika 

intensivvårds-

avdelningar fick 

förfrågan om att 

fylla i ett 

frågeformulär. 

80% av de som 

tillfrågades 

svarade på 

enkäten. En 

tvärsnittsstudie 

gjordes och man 

har analyserat 

data genom 

korrelations 

analys och en 

strukturerad 

ekvations 

modell.  

I resultatet 

identifierades 

olika hinder som 

påverkade 

kvalitén och 

säkerheten på 

vården och 

arbetslivet hos 

intensivvårdssjuk

sköterskor.  

13/13  

Hög kvalité.  

Kieft, R., De 

Brouwer, B., 

Francke, A. & 

Delnoij, D. (2014). 

Syftet med 

studien var att få 

en förståelse 

utifrån 

Kvalitativ 

studie. Man 

använde sig av 

fyra grupper 

I resultatet så 

nämner 

sjuksköterskorna 

faktorer som de 

13/14 

Hög kvalité.  



 

19 

How nurses and 

their work 

environment affect 

patient experiences 

of the quality of 

care: a qualitative 

study. BMC Health 

Service Research 

sjuksköterskans 

perspektiv hur 

sjuksköterskans 

arbetsmiljön är 

relaterad till 

positiva patient-

upplevelser.  

med 6–7 

sjuksköterskor i 

varje grupp från 

mentala hälso- 

och sjukvården, 

sjukhus, 

hemsjukvården 

och 

vårdboenden. 

Data insamlades 

sedan genom 

intervjuer.  

själva tror kan 

påverka 

patientens 

upplevelse av god 

kvalité på 

omvårdnad.  

Van Bogaert, P., 

Clarke, S., 

Willems, R. & 

Mondelaers. 

(2013). Nurse 

practice 

environment, 

workload, burnout, 

job outcomes, and 

quality of care in 

psychiatric 

hospitals: a 

structural 

equational model 

approach. Journal 

of Advanced 

Nursing 

Syftet med 

studien var att 

studera 

relationen 

mellan 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, 

utbrändhet, 

arbetsresultat 

och 

sjuksköterskans 

rapportering av 

vårdkvalité 

inom psykiatrin.  

Kvantitativ 

studie. En 

tvärsnittsstudie 

som är baserad 

på enkätunder-

sökningar. I 

undersökningen 

deltog 357 

sjuksköterskor 

från två olika 

psykiatri 

sjukhus i 

Belgien.  

I resultatet så 

presenteras olika 

faktorer så som 

stöd från 

ledningen från 

avdelningen och 

sjukhus 

organisationen, 

känslomässig 

utmattning och 

personlig 

prestation som 

kan påverka 

vårdkvalitén.  

11/13 

Hög kvalité. 

Van Bogaert, P., 

Meulemans, H., 

Clarke, S., 

Vermeyen, K. & 

Van de Heyning, P. 

(2009). Hospital 

nurse practice 

environment, 

burnout, job 

outcomes and 

quality of care: test 

of a structural 

equation model. 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

relationen 

mellan 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö, 

utbrändhet, 

arbetsresultat 

och 

sjuksköterskans 

bedömning av 

vårdkvalitén.  

Kvantitativ 

studie. Data 

insamlades 

genom 

enkätundersökni

ngar från 401 

sjuksköterskor 

på 31 olika 

avdelningar på 

två olika 

sjukhus i 

Belgien.  

I resultatet så 

presenteras både 

indirekta och 

direkta faktorer 

som kan påverka  

så som relationen 

mellan 

sjuksköterskor 

och läkare och 

stöd från sjukhus 

organisationen 

och direkta 

faktorer som stöd 

från avdelnings-

ledningen och  

12/13  

Hög kvalité. 

Van Bogaert, P., 

Peremans, L., Van 

Heusden, D., 

Verspuy, M., 

Studien har ett 

trefaldigt syfte.  

Att genomföra 

och analysera 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Studien gjordes 

i tre olika delar. 

I den kvantitativa 

delen 

presenterades 

faktorer som 

Kvantitativ 

12/13  

Kvalitativ 

13/14  
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Kureckova, V., 

Van de Cruys, Z. 

& Franck, E. 

(2017). Predictors 

of burnout, work 

engagement and 

nurse reported job 

outcomes and 

quality of care: a 

mixed method 

study. BMC 

Nursing 

två 

undersökningar 

för att sedan 

analysera 

sambandet 

mellan 

arbetsmiljö och 

utbrändhet 

(modell 1) och 

åtagande 

(modell 2) samt 

sjuksköterskans 

rapport 

angående 

vårdkvalité.  

Att studera 

sjuksköterskors 

och chefers 

uppfattning och 

upplevelse och 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning.  

Att tolka och 

förklara de två 

modellerna 

tillsammans 

med resultatet 

från den 

kvalitativa 

studien.  

 

Först samlade 

man in all data 

till den 

kvantitativa 

delen och 

därefter samlade 

man in data till 

den kvalitativa 

delen. Därefter 

sammanställdes 

data genom att 

använda den 

kvalitativa 

informationen 

för att tolka och 

förklara de två 

modellerna som 

gjordes i den 

kvantitativa 

delen. Data till 

den kvantitativa 

delen samlades 

in på två 

olikakut sjukhus 

och data till den 

kvalitativa delen 

samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer.  

direkt påverkade 

sjuksköterskans 

upplevelse av 

vårdkvalitén.  

I den kvalitativa 

delen så beskrivs 

att 

arbetsbelastning 

påverkas av flera 

faktorer. 

Arbetsbelastning 

kan påverka 

vårdkvalité och 

patientsäkerhet.   

Hög kvalité.  

Wadensten, B., 

Wenneberg, S., 

Silén, M., Fen 

Tang, P. & 

Ahlström, G. 

(2008). A cross-

cultural 

comparison of 

nurses´ethical 

concern. Nursing 

Ethics 

Syftet med 

studien var att 

jämföra svenska 

och kinesiska 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

etiska dilemman 

och oro på 

arbetsplatsen för 

att få en djupare 

förståelse för de 

utmaningar 

neurologi 

sjuksköterskor 

möter i olika 

kulturer.  

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer från 

två tidigare 

utfördempiriska 

studier från 

Sverige och 

Kina utgjorde 

grunden för 

studien.  

I resultatet så 

identifieras fyra 

gemensamma 

faktorer i båda 

studierna. Det var 

etiska dilemman, 

oro på 

arbetsplatsen, 

kvalité på vård 

och hanterande av 

oro. Man tar upp 

skillnader mellan 

de olika två olika 

länderna, till 

exempel 

kommunikations-

problem mellan 

11/14  

Medel 

kvalité.  



 

21 

läkare, 

sjuksköterska och 

patient    

You, L-M., Aiken, 

L. H., Sloane, D. 

M., Liu, K., He, G-

P., Hu, Y., Jiang, 

X-L., Li, X-H., Li, 

X-M., Liu, H-P., 

Sang, S-M., 

Kutney-Lee, A. & 

Sermeus, W. 

(2013). Hospital 

nursing care 

quality, and patient 

satisfaction: Cross-

sectional surveys 

of nurses and 

patient in hospitals 

in China and 

Europe. 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

bemanning, 

specialist-

utbildningar och 

arbetsmiljö samt 

hur patienter 

bedömer 

upplevelsen av 

vården på 

sjukhuset och 

sjuksköterskans 

arbetsresultat.    
 

Kvantitativ 

studie. Data 

insamlades från 

undersökningar 

hos 9688 

sjuksköterskor 

och 5786 

patienter på 181 

olika sjukhus i 

Kina. Man 

analyserade 

sedan de två 

gruppernas 

enkäter och 

jämförde de med 

liknande studier 

i Europa.  

I resultatet så 

framkom det att 

38% av 

sjuksköterskorna i 

Kina var utbrända 

och 45% var 

missnöjda med 

sitt jobb. Flertalet 

sjuksköterskor 

beskriver deras 

arbetsmiljö och 

vårdkvalité på 

deras avdelning 

som dålig eller 

rimlig (61% 

respektive 29%) 

och uppskattar 

patientsäkerheten 

lågt på deras 

sjukhus. Dessa 

resultat visade sig 

vara något sämre i 

Kina än i Europa.    

11/13 

Hög kvalité. 

 

 


