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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadskvalitet formas av olika etiska 

värderingar, lagar och riktlinjer. En bristande omvårdnadskvalitet som kan leda 

till våldsskador eller andra avvikelser kan kopplas till arbetsmiljön. 

Sjuksköterskans arbetsmiljö omfattar ett stor antal faktorer och därför är det av 

vikt att belysa de faktorer som påverkar omvårdnadskvalitet.  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadskvalitet relaterat till arbetsmiljön på ett sjukhus. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på kvalitativa och kvantitativa studier 

som inhämtats från databaserna Cinahl och PubMed. Analysen genomfördes 

enligt Fribergs trestegsmodell där HKR’s granskningsmall för kvantitativa och 

kvalitativa studier användes.  

Resultat: Efter analysen framkom 4 kategorier och 5 subkategorier. Kategorierna 

var Bemanning, Arbetsbelastning, Kommunikation och Ledning. 

Diskussion: Metoden diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen: tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån två 

fynd som är Patientsäkerhet och Utebliven eller fördröjd vård som konsekvenser 

av faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. Fynden diskuterades även utifrån 

vårdteorier som personcentrering samt lidandeteorin. Sjuksköterskans arbetsmiljö 

har omfattande implikationer över omvårdnadskvalitet. Litteraturstudien kan vara 

av betydelse för aktörer som är inblandade i vårdens utformning då studiens 

resultat besvarar frågor som är av intresse för samhället.  

Ämnesord 

Sjuksköterska, Arbetsmiljö, Omvårdnadskvalitet, Personcentrerad omvårdnad, 

Patientsäkerhet 
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Abstract 

Background: The nurse's quality of care is shaped by various ethical values as 

well as laws and guidelines. A deficiency in the nursing quality can lead to 

healthcare injuries or other nursing errors that can be linked to the work 

environment. The nurses work environment includes many factors and therefore it 

is important to highlight the factors that affect nursing quality. 

Aim: The aim was to shed light on factors that affect the nurse's quality of care 

related to the work environment in a hospital. 

Method: A literature review based on qualitative and quantitative studies 

obtained from the databases Cinahl and PubMed. The analysis was carried out 

according to Friberg's three-step model where HKR's review template for 

quantitative and qualitative studies was used. 

Results: After completing the analysis 4 categories and 5 subcategories emerged. 

The categories were Staffing, Workload, Communication and Management. 

Discussion: The method was discussed based on quality concepts like credibility, 

dependability, confirmability and transferability. The result was discussed based 

on two findings which are Patient Safety and Missed or delayed care as 

consequences of factors in the nurse's work environment. The findings were also 

discussed based on theories of person-centered care and theory of suffering. The 

nurse's work environment has extensive implications for quality of care. The 

literature study might be of importance to actors who are involved in the modeling 

of healthcare, as the results of the study answer questions that are of interest to 

society. 
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Inledning 
En bristande arbetsmiljö kan leda till att patienternas omvårdnad och säkerhet 

påverkas (Lake et al., 2019). Däremot bidrar en god arbetsmiljö på ett sjukhus till 

sjuksköterskan och patienternas ökade trygghet. Arbetsmiljön är därför en viktig 

faktor för att verksamheten på en arbetsplats ska kunna bedrivas (Lake et al., 

2019). Många av de avvikelser som rapporteras från landets sjukhus kan kopplas 

till arbetsmiljön (Socialstyrelsen, 2022).  En del av de avvikelser som rapporteras 

är vårdskador. Skadorna, som till viss del kan kopplas till arbetsmiljön hade 

kunnat undvikas (Socialstyrelsen, 2020). Av den anledningen är det relevant att 

undersöka faktorer i arbetsmiljön som påverkar omvårdnadskvalitén.  

Bakgrund 

Omvårdnadskvalitet 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning är 

sjuksköterskans specialitet och ansvarsområde omvårdnaden. Fawcett (1984) 

beskriver att omvårdnadsarbetet vägleds utifrån konsensusbegreppen: människa, 

hälsa, miljö och samskapande omvårdnad. Människan ses som unik och 

karakteriseras utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv är hälsa en mängd åtgärder med målet att uppnå 

människans välbefinnande. Miljö är ett konsensusbegrepp som beskriver den 

sociala, ekonomiska och kulturella kontext som människan befinner sig i. Vidare 

lyfter samskapande omvårdnad fram vikten av hur vårdaren möter människan. 

Vårdaren ska visa respekt, ge möjlighet till delaktighet och förståelse för 

människans situation samt viljan att vårda i enighet till evidens beprövad vård. 

(Fawcett, 1984). 

Vidare baseras omvårdnaden på vetenskaplig evidens och ett humanistiskt 

förhållningsätt som lägger personen i centrum. Sjuksköterskan ansvarar 

självständigt för sitt arbete som har målet att uppnå patientens bästa möjliga 

välbefinnande. Sjuksköterskans kärnkompetensbeskrivning omfattar riktlinjer som 

stödjer sjuksköterskans arbete som exempelvis omvårdnadsprocessen, 
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personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, ledarskap och 

pedagogik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dessutom har International 

Council off Nurses (ICN) (2021) utvecklat en etisk kod för sjuksköterskor som 

kompletterar sjuksköterskans kompetensbeskrivning med aspekter som guidar 

sjuksköterskan till ett etiskt handlande med hänsyn till samhällets värdegrund. 

Närmare bestämt ger ICN:s etiska kod, vägledning inom fyra områden och dessa 

är sjuksköterskan och allmänheten, yrkesutövningen, professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare.  ICN:s etiska kod har inverkan på omvårdnad 

och arbetsmiljö i form av att orientera sjuksköterskor till att utveckla sin 

professionella kompetens, arbeta för en säker vård samt skapa en positiv miljö på 

arbetsplatsen (ICN, 2021) 

McCormack & Mc Cance (2017) modell om personcentrerad omvårdnad 

beskriver att arbetsmiljön är en viktig faktor för att omvårdnaden ska vara 

personcentrerad. Ett av de centrala begreppen i modellen, utfallet, redogör för hur 

en hälsosam arbetsmiljö som till exempel samarbetsvilliga relationer i teamet och 

innovationsstödjande ledarskap främjar den personcentrerade omvårdnaden. 

Ekman (2014) skriver om personcentrering utifrån den svenska hälso-och 

sjukvården. Vidare belyses vikten av att partnerskapet som skapas vid samspelet 

mellan patienten, vårdaren och patientens anhöriga har stor betydelse för 

personcentrering. Patientens berättelse är central och lägger förutsättningar för 

partnerskapet. Modellen för personcentrerad vård syftar därmed på att främja 

patientens välbefinnande och minska lidandet (Ekman, 2014). Lidandet beskrivs 

av Eriksson (2015) genom tre centrala begrepp som är livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidandet. Livslidandet kan förklaras som 

livsförändringar och påfrestningen som människan är utsatt för när hälsa blir 

ohälsa. Vidare beskrivs sjukdomslidandet som det direkta lidandet orsakat av 

sjukdomen över kroppen som till exempel smärta och själens sätt att reagera på 

den stress som kroppen är utsatt för. Vårdlidandet kan orsakas av försummelse 

som felaktig, utebliven eller fördröjd vård. 
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Förutom teorier och internationella normer påverkan har lagstiftningen en 

avgörande roll i utformningen av omvårdnadskvalitet.  Hälso- och sjukvårdslagen 

är en ramlag som reglerar och ställer krav på hur vården ska bedrivas för att uppnå 

målet för en god omvårdnad (Hälso- och sjukvårdslag [HSL],  2017). En annan 

lag som har inflytande över omvårdnadenskvalitén är Patientsäkerhetslagen. 

Patientsäkerhetslagen ställer krav på vårdgivaren och sjukvårdens personal att 

vården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och på ett 

patientsäkert sätt (Patientsäkerhetslag [PSL], 2010). I Sverige bedöms 

omvårdnadskvalitet med hjälp av nationella kvalitetsregister som omfattar diverse 

omvårdnadsvariabler varav några är vårdskador som trycksår och fall samt 

smärtlindring och munhälsa. Variablerna är specifika och skiljer sig mellan olika 

sjukdomsgrupper. Nationella Kvalitetsregistret har identifierat 100 

omvårdnadsvariabler som baseras på data som följer omvårdnadsprocessen från 

inledning till slutförande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2021). 

Utifrån dessa direktiv styrs sedan vården enskilt i första hand av landets regioner 

och i andra hand av kommunerna. Regionerna och kommunerna styrs politiskt och 

sjukhusen styrs på regional nivå. Regionerna bestämmer de resurser som 

sjukhusen har tillgodo (Werntoft, 2019). Smeds Alenius et al (2020) beskriver att 

resurser inom vården berör aspekter som ekonomiska tillgångar, bemanning och 

ledning som i sin tur har en påverkan över arbetsmiljön med konsekvenser över 

sjuksköterskans omvårdnadskvalitet.  

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen (2022) styr hur arbetsmiljön ska se ut. En arbetsmiljö som är bra 

och säker är en rättighet i Sverige. Lagen syftar till att förebygga ohälsa och 

olycksfall genom att arbetsinnehållet, arbetsorganisationen och tekniken ska 

anpassas till arbetstagaren. Arbetsmiljön ska utformas tillfredsställande för 

arbetstagaren med hänsyn till arbetets karaktär samt den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället (Arbetsmiljölagen, 2022). Arbetsmiljö omfattar flera 

olika faktorer och förhållanden som påverkar arbetet. Fysiska, tekniska och 

arbetsorganisatoriska förhållanden påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Exempel på dessa kan vara personalbemanning, ledning och tillgängliga resurser 
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som sängar samt medicinsk utrustning (Smeds Alenius et. al., 2020). En annan 

aspekt som berör arbetsmiljön är arbetsbelastning. Antal patienter per 

sjuksköterska och patienttypologi är stressorer som associeras med 

arbetsbelastning (Duffield et al. 2011).  Vidare kan arbetsbelastning orsaka stress 

vilket gör att stressen som läggs på en individ har en relation till arbetsmiljön (Ko 

& Kiser-Larsson, 2016). För att få en insikt av arbetsmiljön behövs det en djupare 

förståelse av den stress som läggs på individen och individens kapacitet att 

hantera stress. Fortsättningsvis behövs även organisationens funktion analyseras 

och för att skapa förståelse över hur den möjliggör att arbetstagaren får arbeta i en 

hälsosam och hälsofrämjande miljö (Ringsberg, 2019). 

Det här arbetet kommer att beröra sjuksköterskans arbetsmiljö i sjukhusmiljö. På 

landets sjukhusavdelningar jobbar vårdteam där sjuksköterskan fungerar som 

omvårdnadsledare. Vårdteamet leder omvårdnadsarbetet och strävar efter att ge en 

personcentrerad vård (Carlström, 2019). Kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och andra medlemmar i vårdteamet som läkare samt annan vårdpersonal är central 

för att ge en säker vård med hög kvalitet (Smeds Alenius et al. 2020). 

Kommuniceringen kan underlättas av kommunikationsmodeller som SBAR 

(Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation) vilket erbjuder 

en strukturerad kommunikation och underlättar att all relevant information 

inkluderas (Blom et al. 2015). Vidare kan kommunikationen vara både en 

skyddande faktor eller ett hinder i omvårdnaden, detta sker i olika kontext som 

exempelvis i rond med läkare eller rapportering (Smeds Alenius et al. 2020). 

Problematisering 

Sammanfattningsvis formas sjuksköterskans omvårdnadskvalitet av etiska 

värderingar, lagar och riktlinjer samt samhället. Sjuksköterskans mål är att sträva 

efter att ge den bästa omvårdnaden till patienten utifrån de förutsättningarna som 

finns. Förutsättningarna för en god omvårdnad är bland annat beroende av 

faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. Faktorerna som beskrivs i litteraturen är 

komplexa och påverkar varandra. Omvårdnaden som sjuksköterskan ger påverkas 

av specifika arbetsmiljörelaterade faktorer beroende på vart patienten vårdas. I 

den här litteraturstudien kommer faktorer som är gemensamma oavsett vart 
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patienten vårdas på sjukhuset att identifieras. Då avvikelser som berör 

omvårdnadskvalitet kan kopplas till arbetsmiljörelaterade faktorer är det av vikt 

att identifiera faktorerna vilket kan underlätta att förebygga framtida rapporterade 

avvikelser på sjukhus. 

Syfte 
Syftet var att belysa arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadskvalitet inom slutenvården. 

Metod 

Design 

Designen som användes var allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativ och 

kvantitativ forskning. En litteraturöversikt syftar att på ett strukturerat sätt 

sammanfatta ett forskningsfält (Polit & Beck, 2020).  Polit och Beck (2020) 

menar att litteraturöversikten ska inkludera en problematisering, planering och 

genomförande av sökstrategier, källgranskning, dokumentation av 

granskningsaktiviteter, extrahera och sammanfatta relevant data samt 

studieutvärdering. För att skapa en helhetsbild över de arbetsmiljörelaterade 

faktorer på sjukhus som påverkar omvårdnadskvalitet har studier som besvarat 

studiens syfte utifrån kvalitativa och kvantitativa data inkluderats (Polit & Beck, 

2020). En kvalitativ metod syftar på att skapa en djupare förståelse för 

människans upplevelse av ett fenomen medan den kvantitativa metoden redovisas 

med numeriska eller kvantifierbara data som sedan tolkas för att besvara studiens 

syfte (Billhult, 2017a).  

Sökvägar och urval 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed.  Dessa 

databaser inrymmer forskningsmaterial inom omvårdnadsfältet (Karlsson, 2017), 

som var relevant för att besvara arbetets syfte. En pilotsökning genomfördes med 

syftet att se om det fanns tillräckliga och relevanta data för att besvara studiens 

syfte (Friberg, 2017a). 
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Utifrån syftet identifierades fem nyckelbegrepp som användes i syftet att bygga 

sökblock i databassökningen. Nyckelbegreppen är "Sjuksköterska", 

"Arbetsmiljö", "Omvårdnadskvalitet", “Belysa” och "Slutenvård". 

Nyckelbegreppen översattes till engelska eftersom Cinahl och PubMed domineras 

av engelskspråkiga artiklar. Svensk Mesh har använts som synonymlexikon för att 

hitta och översätta relevanta sökord. I sökningen kombinerades sökorden med 

hjälp av booleska operatoren "OR". Fritext, fritext med trunkering, och ämnesord 

användes som sökmetod. Varje sökblocks resultat kombinerades med övriga 

sökblock med hjälp av den booleska operatoren "AND". Booleska operatorerna 

"OR" och "AND" är sökkommandon som syftar på att begränsa eller utöka 

sökningens träffar (Östlundh, 2018).  Urvalsförfarandet resulterade i 89 artiklar i 

Cinahl (bilaga 1) efter användning av begränsning funktioner som: 

publikationsdatum (2012–2022), peer-reviewed, publikationstyp-

forskningsartiklar och engelskspråkig. Sökningen i Pubmed resulterade i 148 

artiklar med begränsningarna: engelskspråkig och publikationsdatum (2012–2022) 

(bilaga 1). Artiklarna bearbetades en och en genom att läsa titeln, abstrakt och 

resultatdel. Efter artiklarnas bearbetning identifierades 10 relevanta artiklar i 

Cinahl och 6 i PubMed vilka svarade på arbetets syfte.  

Vid bearbetningen av artiklar togs det hänsyn till litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Inkluderingskriterierna är kriterier som bör uppfyllas för att 

vara med i studien (Polit & Beck, 2020). Inklusionskriterier var att artikeln måste 

beskriva sjuksköterskans arbetsmiljö på sjukhus och hur det påverkar 

omvårdnaden. Studier som inkluderat annan vårdpersonal har inkluderats. 

Däremot har endast data som beskriver sjuksköterskans arbetsmiljö och 

omvårdnadskvalitet inkluderats i litteraturstudien.  

Granskning och analys 

Efter selektionen av artiklarna granskades kvalitén av båda författarna. Artiklarna 

granskades med HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 

2016) samt HKR:s granskningsmall för kvantitativa studier (Beck et al., 2020). 

Kvaliteten och trovärdigheten på de kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån 

begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet (Shenton, 
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2004). Begreppen som användes för att bedöma de kvantitativa artiklarnas kvalité 

var validitet, reliabilitet och objektivitet (Polit & Beck, 2020).  

Vid begreppet pålitlighet läggs forskarnas objektivitet i fokus. Här analyserades 

studiernas författare redovisade förförståelse, analysmetod och data. 

Tillförlitligheten bestäms utifrån t.ex. valet av datainsamling är lämplig i relation 

till syftet, att syftet framkommer i resultatet och ifall citat från deltagarna finns 

redovisade. Verifierbarheten av en studie bestäms utifrån beskrivningen av 

metoden. Syftet med en väl beskriven metod är att samma resultat ska kunna 

uppnås ifall studien görs om. Överförbarheten analyseras genom bland annat 

beskrivning av kontext, antalet deltagare och redovisning av organisationer som 

deltagit i studien (Shenton, 2004).  

Validiteten delas upp i extern och intern. Den interna validiteten bestäms främst 

utifrån relationen mellan syftet och resultatet. Andra faktorer som kan påverka 

den interna validiteten är relevansen av datainsamlingsmetoden. Den externa 

validiteten fokuserar på studiens generaliserbarhet. Faktorer som kan påverka den 

externa validiteten är externt bortfall, kontextbeskrivning och hur den undersökta 

populationen representeras. Reliabiliteten påverkas av datainsamlingens 

mätnoggrannhet. Objektiviteten bestäms utifrån relevanta statistiska metoder, 

antalet deltagare och signifikansvärde (Polit & Beck, 2020). 

Analysen av studierna genomfördes med Fribergs (2017) trestegsmetod. I första 

steget lästes artiklarna flera gånger separat för att få en bättre förståelse av 

innehållet. Dessutom säkerställdes att all information som är relevant för studien 

inkluderades. I det andra steget sammanställdes artiklarna i artikelöversikter där 

rubriker som syfte, metod och resultat inkluderades (se Bilaga 2). 

Artikelöversikterna gav en överblick samt struktur över materialet som sedan 

analyserades. I det tredje steget jämfördes studierna och likheter samt skillnader 

identifierades. Därefter gjordes en sammanställning av det analyserade innehållet 

där kategorier och subkategorier togs fram.  
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Figur 1: Analys enligt Fribergs trestegsmodell 

Litteraturöversiktens resultat presenteras utifrån kategorier som framkommit efter 

analysen av artiklarnas resultat (Friberg, 2017b). Efter att analysen enligt 

trestegsmetoden tillämpats identifierades fyra kategorier och fem subkategorier 

som belyser faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadskvalitet relaterat 

till arbetsmiljö. Kategorierna var Bemanning, Arbetsbelastning, Kommunikation 

och Ledning. 

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie inkluderades endast forskningsartiklar som tar hänsyn till 

etiska lagar som “lagen om etikprövning av forskning som avser människor” 

(2003:460) och Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018:218). Litteraturstudien 

har även inkluderat artiklar som är i enighet med internationella riktlinjer som 

Helsingforsdeklarationen och Belmontrapporten. Helsingforsdeklarationen 

grundar sig på principer som prioriterar individens välbefinnande till forskningens 

nackdel. Andra aspekter som berörs i Helsingforsdeklarationen är informerat 

samtycke, klinisk forskning, risker för individen och rättviseaspekter 

(Helsingforsdeklarationen, 2018). Belmontrapporten delar samma ideal som 

Helsingforsdeklarationen och kan ses som en utveckling av det men med utökad 

fokus på utsatta grupper (Kjellström, 2017). Därför har endast studier som varit 

godkända av lokala forskningsetiska kommittéer, haft informerat samtycke från 

deltagarna och fört en etisk diskussion gällande potentiella konsekvenser för 

deltagarna inkluderats.  

Vidare utförs litteraturöversikten med största hänsyn till vetenskaplig hederlighet. 

Genom att inte utföra handlingar som leder till förfalskning, förvrängning av 

studiens resultat eller något annan medveten handling som har syftet att vilseleda 

eller påverka forskningsresultatet förhåller sig författarna till vetenskaplig 
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hederlighet. Ett annat sätt att arbeta i enlighet med vetenskaplig hederlighet är att 

redovisa författarnas förförståelse av det ämne som kommer att undersökas. 

(Birkler, 2008). 

Förförståelse 

Förförståelsen består av författarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och 

värderingar kring det aktuella ämnet (Priebe & Landström, 2017). Genom att 

redovisa förförståelsen skapar det medvetenhet hos läsaren om vilken påverkan 

förförståelsen kan ha på resultatet (Billhult, 2017b). Författarnas förförståelse 

baseras på de svenska massmediernas beskrivning av arbetsmiljön inom vården 

samt av egen erfarenhet från tidigare praktiker. Den svenska vården beskrivs som 

en stressig arbetsmiljö där en sjuksköterska får ansvara för många patienter. 

Vidare beskrivs en sviktande arbetsmiljö som leder till många sjuksköterskors 

uppsägning. Författarna anser att den rådande bristen på sjuksköterskor påverkar 

arbetsbelastningen på sjuksköterskorna i vårdens olika instanser. På våra praktiker 

har det även märkts att sjuksköterskor ibland inte hinner med alla sina 

arbetsuppgifter på grund av den höga arbetsbelastningen. Vi tror även att den 

höga arbetsbelastningen och tidsbristen leder till en försämrad kommunikation 

mellan vårdpersonal vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. Dessutom 

anser författarna att en chef som är närvarande och stöttar personalen kan ha en 

positiv inverkan på arbetsmiljön. 

 

Resultat 
Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar omvårdnaden och 

patientsäkerheten i olika grader. I kategorierna Bemanning, Arbetsbelastning, 

Kommunikation och Ledning sammanfattas faktorerna samt deras påverkan på 

omvårdnaden. Ledning omfattas av subkategorierna Organisationens Ledarskap, 

Resurshantering, Rutiner, Distraktioner och Design. Litteraturöversikten har 

inkluderat åtta kvantitativa och åtta kvalitativa studier från länderna Sverige 

(n=4), Kanada (n=2), Storbritannien (n=1), Cypern (n=1), Nya Zealand (n=1), 

Brasilien (n=1), Belgien (n=2), Kina (n=1), Iran (n=2) och Mellanöstern (n=1). 
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Figur 2: Resultatets kategorier och deras sammankopplade effekt över 

omvårdnadskvalitet. 

Bemanning 

Underbemanning skapar konsekvenser i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar 

omvårdnadskvaliteten (Arvidsson et al., 2021; Ball et al., 2016; Källberg et al., 

2017; O’Brien-Pallas et al., 2010; Savva et al., 2022; Smeds Alenius et al., 2013). 

Den främsta konsekvensen av underbemanning är tidsbrist (Ball et al., 2016;  

O’Brien-Pallas et al., 2010; Savva et al., 2022). Den tidsbrist som uppstår kan leda 

till att sjuksköterskan hoppar över viktiga steg i de basala hygienrutinerna som 

handdesinfektion (Arvidsson et al., 2021; Savva et al., 2022). 

Läkemedelshantering är ett omvårdnadsområde som drabbas av sjuksköterskans 

tidsbrist då sjuksköterskan väljer att inte prioritera de basala hygienrutinerna vid 

hantering av läkemedel (Savva et al., 2022). När sjuksköterskan hoppar över de 
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basala hygienrutinerna för att spara tid minskar infektionspreventionen. Genom att 

ha tillräcklig bemanning kan mer tid ägnas åt omvårdnaden och följa de basala 

hygienrutinerna (Arvidsson et al., 2021). En annan konsekvens av 

underbemanning är att omvårdnadsrelaterade uppgifter lämnas ogjorda (Ball et al., 

2016; O’Brien-Pallas et al., 2010). I Ball et al. (2016) samt O’Brien-Pallas et al. 

(2010) specificeras de ogjorda omvårdnadsrelaterade uppgifterna som munvård, 

smärtlindring, dialog med patienter, dokumentation (Ball et al., 2016; O’Brien-

Pallas et al., 2010), kontroll vitala parametrar, läkemedelsutdelning, 

omläggningar, hudvård, mobilisering, egenvårdråd (O’Brien-Pallas et al., 2010) 

samt att uppdatera vårdplaner (Ball et al., 2016). Däremot med adekvat 

bemanning minskade risken att omvårdnad skulle lämnas ogjord och påverka 

omvårdnadskvalitet (Ball et al., 2016; Källberg et al., 2017; Liu et al., 2018; 

O’Brien-Pallas et al., 2010; Smeds Alenius et al., 2013). En annan konsekvens av 

underbemanning är att sjuksköterskan tvingas jobba övertid för att kompensera för 

de omvårdnadsrelaterade uppgifterna som lämnats ogjorda (O’Brien-Pallas et al., 

2010).  

Bemanningen ser olika ut mellan skiften, nattskiftet var särskilt påverkad av 

underbemanning (Ball et al., 2016; Savva et al., 2022;). Underbemanning leder till 

att det tar längre tid att dela ut mediciner till patienterna under nattskiftet, 

dessutom kan andra faktorer som mental och fysisk trötthet ökar sannolikheten till 

att sjuksköterskan begår fler misstag under natten (Savva et al., 2022).  

“At the end of the night shift, nurses are often more exhausted. This can make 

them prone to errors. You get tired at night” (Savva et al., 2022, s.6) 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning orsakas av olika faktorer som antal patienter per sjuksköterska, 

patientens omvårdnadsbehov och patientflöde på avdelning (Santos de Oliveira et 

al., 2021; Van Bogaert et al., 2017;) Arbetsbelastningen påverkar 

sjuksköterskorna och därmed omvårdnadskvalitet (Rezae et al., 2020; Santos de 

Oliveira et al., 2021; Van Bogaert et al., 2017).  
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“...Because of the high workload, the provided care may not be of high 

quality….” (Rezae et al., 2020; s.3) 

En hög arbetsbelastning leder till att sjuksköterskan spenderar mindre tid med 

patienten vilket försämrar förmågan att upptäcka förändringar i patientens 

tillstånd och påverkar patientsäkerheten (Santos de Oliveira et al., 2021; Van 

Bogaert et al., 2017). Missade kontroller av vitala parametrar samt negativa 

förändringar i patientens mentala och emotionella tillstånd är exempel på hur 

omvårdnadskvaliteten kan påverkas av arbetsbelastningen (Van Bogaert et al., 

2017).  

“Often you are focussed not enough to your patients and overlook important 

changes; often we overlook early clinical signs” (Van Bogaert et al., 2017, s.10).  

Antalet patienter per sjuksköterska påverkar arbetsbelastning och har en inverkan 

på omvårdnadskvalitet (Emami et al., 2021; Liu et al., 2018).  Liu et al. (2018) 

menar att ett minskat antal patienter per sjuksköterska minskar arbetsbelastningen 

och har en direkt påverkan på omvårdnadskvalitet. Det finns en direkt korrelation 

mellan antalet patienter per sjuksköterska och omvårdnadsrelaterade uppgifter 

som lämnas ogjorda. Lägre antal patienter per sjuksköterska leder till ett minskat 

antal omvårdnadsrelaterade uppgifter som lämnas ogjorda (Liu et al., 2018; 

Emami et al., 2021; Rezae et al., 2020). I Ball et al. (2016) exemplifieras att 

sjuksköterskor med ett adekvat antal patienter utför mer av omvårdnaden själva 

medan sjuksköterskor med högre antal patienter uppger att de utför en viss del av 

omvårdnaden (Ball et al., 2016) Arbetsbelastning relaterat till ett högt antal 

patienter gjorde att patientsäkerheten påverkades genom att patienternas vård 

fördröjs (Ball et al., 2016; Källberg et al., 2017; Liu et al., 2018; Santos de 

Oliveira et al., 2021). Dessutom påverkade det förmågan att upptäcka eventuella 

förändringar i patienternas tillstånd. Vidare kan arbetsbelastningen leda till att 

patienter förväxlas under läkemedelsutdelning då tiden inte räcker till för att 

säkerställa läkemedel och identitet. (Santos de Oliveira et al., 2021)  

En annan orsak i sjuksköterskans arbetsmiljö som leder till ökad arbetsbelastning 

och stress är patienter som har ett högt omvårdnadsbehov (Arvidsson et al., 2021; 
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Ball et al., 2016; Savva et al., 2022). Patienternas ålder och patologi är faktorer 

som är bidragande till ett ökat omvårdnadsbehov. Då dessa patienter har ett större 

omvårdnadsbehov som t. ex flera olika läkemedel och sväljsvårigheter påpekar 

sjuksköterskor att det ökar risken för att misstag begås under t.ex. 

läkemedelsutdelningen. (Källberg et al., 2017; Savva et al., 2022) 

“It has to do with the patient’s condition, take for example a patient who cannot 

swallow tablets and we have to crush them for administration, it’s easy to make a 

mistake in such circumstances. It can be very difficult to administer medicines to 

these patients”.  (Savva et al., 2022, s.7) 

Om sjuksköterskan har patienter med ett högre omvårdnadsbehov ökar risken att 

omvårdnadsrelaterade uppgifter lämnas ogjorda (Ball et al., 2016). En av 

effekterna av vårdandet av patienter med ett ökat omvårdnadsbehov är ökad stress 

som leder till att basala hygienrutiner överses vilket ökar risken för smittspridning 

mellan patienter (Arvidsson et al., 2021). Arbetsbelastningen ökar när patienter 

drabbas av oförväntade försämringar eller vid utskrivning. Således faciliteras 

arbetsmiljön för sjuksköterskan när patienter har ett minskat omvårdnadsbehov 

(Arvidsson et al., 2021; Van Bogaert et al., 2017). 

En annan aspekt som ökade arbetsbelastningen och bidrog till minskad 

omvårdnadskvalitet var uppgifter som inte var en del av omvårdnaden (Ball et al., 

2016; Liu et al., 2018; Rezae et al., 2020). Liu et al. (2018) menar att uppgifter 

som att leverera mat till och transportera patienterna samt att städa patienternas 

rum ökade sjuksköterskans arbetsbelastningen. 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkare är en faktor i arbetsmiljön 

som påverkar omvårdnadskvalitet. En bra relation mellan sjuksköterska och läkare 

skapar förutsättningar för en god omvårdnadskvalitet genom att patientutfall som 

infektioner, trycksår och fall minskar (Almotairy et al., 2022; Arvidsson et al., 

2021; Emami et al., 2021; McCusker et al., 2004; Rezae et al., 2020; Santos de 

Oliveira et al., 2021; Smeds Alenius et al., 2013; Savva et al., 2022; Van Bogaert 

et al., 2013). I kontrast orsakar en dålig relation stressorer som skapar 



 

 

19 

 

konsekvenser i omvårdnadsbeteendet. Medan ett bra samarbete mellan 

sjuksköterskor och andra vårdaktörer hjälper att balansera arbetsbelastningen. Att 

kunna uttrycka sina åsikter skapar ett bra arbetsklimat och fungerar som en 

skyddande faktor som kan dämpa arbetsbelastningens negativa effekter över 

omvårdnadskvalitet och ökar sjuksköterskans självständighet (Emami et al., 2021; 

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

omvårdnadsbeteende är även påverkat av konflikter som uppstår mellan olika 

läkargrupper (Rezae et al., 2020). 

“Anesthesiologists and physicians challenge each other, and the patient and the 

nurse are not important, and this affects patient care." (Rezae et al., 2020, s.4) 

Patienternas omvårdnad påverkas genom att det kan finnas svårigheter i 

kommunikationen mellan läkare, sjuksköterska och andra vårdaktörer vilket 

skapar implikationer över läkemedelsadministrering. När kommunikationen 

brister pga. t.ex. hög arbetsbelastning, läkarnas otillgänglighet eller bristfällig 

rapportering kan det leda till att viktig information förbises eller vara svårt för 

sjuksköterskan att föreslå en läkemedelsändring samt att läkarnas 

läkemedelsändringar inte meddelas i tid. Detta kan leda till att patienten får fel 

behandling eller läkemedel (Källberg et al., 2017; Savva et al., 2022; Van Bogaert 

et al., 2017).   

“Receiving no information about an incoming patient can lead to long waiting 

times and the wrong level of care for the patient” (Källberg et al., 2017, s.16) 

Däremot stöds inte detta av McCusker et al. (2004) som visar att relationen mellan 

sjuksköterska och läkare inte har en signifikant påverkan på att administrera fel 

läkemedel. 

Omvårdnaden kan särskilt påverkas under natten när t. ex ett läkemedel saknas 

och sjuksköterskan inte kan inhämta det pga. kommunikationssvårigheter med 

andra avdelningar eller apotek. Vidare är handskrivna läkemedelsordinationer en 

annan faktor som kan påverka läkemedelsadministrationen eftersom de kan vara 

svåra att tolka och läkemedel kan förväxlas. Ett elektroniskt system för 
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läkemedelsordinationer kan minska läkemedelsadministreringsfel. (Savva et al., 

2022) 

Ledning 

Ledningen har en betydelse över sjuksköterskans arbete och omvårdnadskvalitet 

genom dess inverkan över Organisationen, Resurser, Rutiner, Distraktioner och 

Vårdavdelningens Design (Dunning et al., 2021; McCusker et al., 2004; Rezae et 

al., 2020; Savva et al., 2022; Smeds Alenius et al., 2013; Van Bogaert et al., 2017; 

Van Bogaert et al., 2013;). 

Organisationens ledarskap 

Ett ledarskap vars fokus ligger på ekonomiska faktorer och effektivitet påverkar 

sjuksköterskans möjlighet att ge patientsäker och kvalitativ omvårdnad negativt 

(Dunning et al., 2021). Däremot associeras ett fungerande ledarskap med en bättre 

omvårdnadskvalitet (McCusker et al., 2004; Rezae et al., 2020; Savva et al., 2022; 

Smeds Alenius et al., 2013; Van Bogaert et al., 2017; Van Bogaert et al., 2013) 

mindre medicineringsfel och färre rapporterade avvikelser som vårdrelaterade 

infektioner (McCusker et al., 2004). Ett sätt att förebygga medicineringsfel är att 

ledningen möjliggör och ger utrymme till vidare träning och utbildning för att 

stärka kompetensutvecklingen. Vidare påverkas patientsäkerheten även av 

ledningens hantering av resurser som läkemedel (Savva et al., 2022). 

Resurshantering 

Tillgänglighet av resurser är en faktor som påverkar omvårdnadskvalitet (Dunning 

et al., 2021; Källberg et al., 2017; Liu et al., 2018; McCusker et al., 2004; Savva 

et al., 2022; Smeds Alenius et al., 2013, Van Bogaert et al., 2017; Van Bogaert et 

al., 2013,). En resurs som kan påverka omvårdnaden är läkemedel och dess 

hantering. Det är av vikt att ha tillgång till alla de läkemedel som patienterna på 

avdelning behöver (McCusker et al., 2004; Savva et al., 2022).  En konsekvens av 

ett läkemedels otillgänglighet under läkemedelsadministrering är en ökad risk av 

att läkemedlet uteblir eller att administrering fördröjs. Även förberedelse och 

administreringssätt kan vara en påverkande faktor. Läkemedel som behöver 

förberedas och administreras på ett specifikt sätt, till exempel att sjuksköterskan 
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behöver följa flera steg från förberedning till administrering som att iordningställa 

ett eller flera läkemedel enligt instruktion och adminsteringstiden som läkemedlet 

behöver. Risken för medicineringsfel ökar till följd av ett komplext och 

tidskrävande iordningställande vilket påverkar omvårdnadskvalitén (Savva et al., 

2022).  

Brist på material och utrustning ökade arbetsbelastning och hade en negativ 

inverkan över omvårdnadskvalitet (Rezae et al., 2020; Santos de Oliveira et al., 

2021; Van Bogaert et al., 2017). En iransk studie (Rezae et al., 2020) visade hur 

bristfälliga resurser som sängar och madrasser kan leda till att utgångna madrasser 

används vars långa användningstid leder till att risken för vårdskador som t.ex. 

trycksår ökar. I en annan studie (Van Bogaert et al., 2017) lyfts det fram hur 

sjuksköterskans delaktighet i resurshantering ledde till innovationer som minskade 

negativa effekter av brist på material och utrustning. Genom färgkodat material 

och utrustning blev arbetet mer strukturerat vilket effektiviserade omvårdnaden 

(Van Bogaert et al., 2017). 

Ett annat hinder i sjuksköterskan omvårdnadsarbete var överbeläggningar vilket 

försvårade sjuksköterskans möjlighet att ge önskad omvårdnadskvalitet (Dunning 

et al., 2021; Källberg et al., 2017; Santos de Oliveira et al., 2021). Överbeläggning 

kan leda till tillfälliga lösningar som att patienterna inte vårdas på rum utan på 

avdelningens allmänna ytor som korridorer. Patientens integritet och 

sjuksköterskans möjligheter att utföra omvårdnadsarbete påverkas negativt 

(Dunning et al., 2021; Santos de Oliveira et al., 2021). I en svensk studie 

(Källberg et al., 2017) beskrevs hur överbeläggningar ledde till brist på 

sjukhussängar som resulterade i att patienter inte kunde lämna 

akutvårdsavdelningar i tid och därför inte fick den specialiserade vård de behövde 

(Källberg et al., 2017).  

“when there is shortage of inpatients beds, the patient may remain in the ED and 

does not get the care needed” (Källberg et al., 2017, s.16) 

En annan resurs som kan påverka omvårdnadskvalitén är journalsystemet. Ett 

komplicerat journalsystem i samband med hög arbetsbelastning kan påverka 

patientsäkerheten genom att sjuksköterskor skriver ut etiketter för fel patient i 
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samband med blodprovstagning (Källberg et al., 2017). Dessutom kan 

funktionsfel i journalen eller implementering av ett nytt journalsystem påverka 

patientsäkerhet. Källberg et al. (2017) undersökte en akutmottagning i Sverige där 

patientinformation förlorades och patienter fick försenad behandling i samband 

med implementeringen av ett nytt journalsystem.  

Däremot kan en bra tillgänglighet på resurser minska risken för medicineringsfel 

och vårdrelaterade infektioner samt minskar risken för klagomål från patienter och 

deras anhöriga (McCusker et al., 2004). Vidare kan patientsäkerheten äventyras av 

bristfälliga eller frånvarande rutiner (Savva et al. 2022). 

Rutiner 

När rutiner inte finns eller när sjuksköterskan inte följer rutinerna blir 

omvårdnadskvalitén påverkad genom en minskad effektivitet av 

omvårdnadsarbetet (Rezae et al., 2020; Savva et al., 2022). Vid brist på rutiner 

jobbar sjuksköterskan inte efter ett strukturerat arbetssätt utan efter sin egen 

erfarenhet. Därför kan bristen på rutiner leda till att medicinering försenas när 

mindre erfarna sjuksköterskor ansvarar för läkemedelsutdelningen (Savva et al., 

2022). I Rezae et al. (2020) lyfts vikten av att ha tydliga rutiner på 

vårdavdelningen fram. Otydliga rutiner vid rond mellan sjuksköterska och läkare 

kan leda till att sjuksköterskan får oplanerade och tidskrävande arbetsuppgifter 

sent på skiftet. Konsekvensen blir att sjuksköterskans huvuduppgifter blir 

åsidosatta och försenade vilket påverkar omvårdnaden. (Källberg et al., 2017; 

Rezae et al., 2020). 

Dessutom har arbetsfördelning en påverkan på medicineringsfel. När 

arbetsfördelningen sker på ett sätt att en sjuksköterska ansvarar för all 

medicinutdelning kan det leda till att patienter får viktiga mediciner för sent samt 

att risken för medicineringsfel ökar. Arbetsfördelning varierar mellan dag och 

nattskift och detta har en påverkan på medicineringsfel. När sjuksköterskan jobbar 

själv och ansvarar för förberedelse och administration av läkemedel till många 

patienter är hen mer benägen till att begå medicineringsfel (Savva et al., 2022).  
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I believe that the risk of a dosage error is increased when tasks are allocated to 

nurses. In these cases, usually one nurse will be administering the drugs to all 

inpatients, and this could, for example, delay the administration of time critical 

drugs. Particularly when that nurse is fatigued, as on night shifts, or when is 

interrupted or distracted by visitors or from other ward staff, errors can occur 

(Nurse 8) (Savva et al., 2022, s.6) 

Distraktioner 

Distraktioner påverkar sjuksköterskans arbetsförmåga vilket har konsekvenser 

över patientsäkerheten. Aspekter i patientsäkerheten som påverkades av 

distraktioner var att sjuksköterskan inte uppmärksammade felaktiga 

läkemedelsordineringar eller att vital information missas under rond med läkare 

(Källberg et al., 2017, Savva et al., 2022; Van Bogaert et al., 2017). Kollegor, 

arbetstelefon, patienten och anhöriga samt en bullrig miljö kan orsaka 

distraktioner (Arvidsson et al. 2021; Savva et al., 2022) som ökar sjuksköterskans 

benägenhet att begå medicineringsfel eller att lämna omvårdnadsåtgärder ogjorda 

(Savva et al., 2022). Även sjuksköterskans infektions preventions beteende 

påverkas av distraktioner i den form att handdesinfektion kan glömmas 

(Arvidsson et al., 2021).  

Vårdavdelningens Design 

Sjukhusavdelningens design påverkar sjuksköterskans arbete och därmed 

omvårdnadskvalitet (Arvidsson et al., 2021; Miles et al., 2021; Rezae et al., 2020, 

Santos de Oliveira et al., 2021,). Trånga rum och korridorer i samt placering av 

patienthjälpmedel och medicinsk utrustning har en påverkan på tillgängligheten 

till patienten och risken för organismtransmission ökar (Arvidsson et al., 2021, 

Santos de Oliveira et al., 2021). Dessutom har ökar salar med flera patienter och 

delade toaletter risken för organismtransmission (Arvidsson et al., 2021). 

“When you're in a single patient room, the conditions are a little better. When you 

are in a large room with many patients, it's easy to be careless and go between 

patients. When you close the door and go into a new patient, you think more about 

hygiene (RN)” (Arvidsson et al., 2021, s.884) 
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En annan aspekt som är relaterad till sjukhusavdelningens design och 

omvårdnadskvalitet var tillgängligheten samt placeringen av material som 

handdesinfektion. När handdesinfektionen var felplacerad ökade risken för 

organismtransmission eftersom sjuksköterskan handhygienbeteende påverkades 

negativt (Savva et al., 2022).  

Ett annat exempel på hur sjukhusvdelningens design påverkar omvårdnaden 

beskrivs i en studie av (Miles et al., 2021) utförd i Nya Zeeland där 

decentraliserade sjuksköterskeexpeditioners påverkan på omvårdnad undersöktes. 

Studien visade att arbetssättet förbättrade kommunikationen med anhöriga och 

sjuksköterskan tillgänglighet till patienten ökade vilket ökade patientsäkerheten. 

Att höra sjuksköterskorna prata och röra sig utanför rummet ingav trygghet till 

patienten. Däremot förekom det även nackdelar med det decentraliserade 

arbetssättet. Att jobba med DNS innebär längre avstånd till läkemedelsrummet 

vilket har konsekvenser över patientobservation och ökade risken för patient fall. 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att de fick mindre kunskap om övriga patienter 

på de andra expeditionerna på avdelningen vilket påverkade patientsäkerheten 

(Miles et al., 2021). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen är att bedöma litteraturöversiktens kvalitet 

(Henricsson, 2017) som kommer att granskas utifrån Shenton (2004) 

kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Kvalitetsbegrepp kommer att framhäva styrkor och svagheter i arbetet 

(Henricsson, 2017).  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten stärks av att relevanta databaser som Cinahl och PubMed har 

använts. I sökningen har både ämnesord och fritextord använts samt har sökorden 

verifierats i svensk MeSH för att undvika misstag i översättningen och hitta 

synonymer för att utvidga sökningen vilket stärker tillförlitligheten. 
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Tillförlitligheten stärks då studien följt tillvägagångssättet som litteraturen 

beskriver och redovisats under metodavsnittet. Då litteraturstudiens syfte var att 

belysa faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö och kategorierna i resultatet är 

benämnda efter faktorer visar detta på att resultatet svarar på syftet och därför 

stärks studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten sänks då resultatet även svarar på 

hur faktorerna påverkar omvårdnadskvalitet. För att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskan omvårdnadskvalitet var det nödvändigt att bevisa deras påverkan. 

Tillförlitligheten stärks av att relevanta citat har använts i relation till 

kategoriernas benämning och innebörd.   

Verifierbarhet 

Enligt Shenton (2004) handlar kvalitetsbegreppet verifierbarhet om att 

datainsamlingen och analysen är tydligt beskrivna som gör det möjligt att göra om 

studien på nytt. Verifierbarheten stärks av att litteratursökningen är beskriven 

detalj och följer en logisk samt kronologisk ordning. Dessutom är sökscheman 

redovisade något som gör att en läsare kan göra om sökningen på nytt vilket 

stärker verifierbarheten. Litteraturöversiktens verifierbarhet stärks då analysen är 

strukturerad och beskriven i löpande text samt att materialet bearbetades enligt 

Fribergs (2017) trestegsmodell. Analysen är även illustrerad som en figur vilket 

stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet 

Enligt Shenton (2004) är pålitligheten ett sätt att bedöma om litteraturöversiktens 

resultat speglar de vetenskapliga studier som har inkluderats utan att vara 

påverkad av författarnas förförståelse. Pålitligheten stärks av att författarnas 

förförståelse är redovisad. Båda författarna har deltagit i analysprocessen vilket 

stärker pålitligheten. Vidare stärks pålitligheten av att litteraturöversikten har 

granskats under olika tillfällen av medstudenter, handledare och examinator.  

Litteraturöversiktens pålitlighet sänks av att författarnas engelskspråkiga 

kunskaper är begränsade och översättningskvalitén kan vara påverkad då samtliga 

inkluderade studier var på engelska. Studien vars författare är Savva et al. (2022) 

förekommer i litteraturöversiktens samtliga kategorier. Det kan sänka 

pålitligheten då Savva et al. (2022) resultat stämmer överens med den redovisade 
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förförståelse. Däremot valdes inte Savva et al. (2022) på den grunden utan för 

relevansen i relation till litteraturöversiktens syfte. Litteraturöversikten pålitlighet 

stärks av att vetenskapliga artiklar vars resultat inte stämmer överens med de 

redovisade förförståelse. Dessutom inkluderar litteraturöversiktens resultatstudier 

från flera olika länder där sjukvården bedrivs annorlunda än i Sverige vars 

sjukvård förförståelsen är baserad på.  

Överförbarhet 

Enligt Shenton (2004) visar överförbarheten hur studiens resultat kan appliceras i 

andra kontexter samt bedömer kategoriernas abstraktionsnivå i den form att texten 

speglar kategori benämningen. Litteraturöversikten har inkluderat studier från 

länderna Sverige (n=4), Kanada (n=2), Storbritannien (n=1), Cypern (n=1), Nya 

Zealand (n=1), Brasilien (n=1), Belgien (n=2), Kina (n=1), Iran (n=2) och 

Mellanöstern (n=1). De belysta faktorerna är gemensamma i dessa länder vilket 

gör att studiens resultat går att överföra till olika kontexter vilket stärker 

överförbarheten. Överbarheten kan sänkas då sjuksköterskan utbildning kan se 

olika ut i länderna. Däremot stärks överförbarheten av att litteraturstudiens 

resultat går att överföra till svensk sjukvård eftersom de inkluderade studiernas 

fynd även kan identifieras i svensk sjukvård. Ingen av faktorerna som har 

identifierats är specifik för något land. Överförbarheten stärks av att kategorierna 

är faktorerna som eftersöks i studiens syfte och kan överföras till olika 

vårdenheter i olika länder då faktorerna är gemensamma.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadskvalitet i relation till arbetsmiljön på sjukhuset. Resultaten visade att 

omvårdnadskvalitet var påverkad av sammankopplade faktorer i sjuksköterskans 

arbetsmiljö. Litteraturstudiens fynd var att brister i sjuksköterskans arbetsmiljö 

skapade situationer vars konsekvenser påverkade patientsäkerheten och ökade 

risken att omvårdnad uteblir eller fördröjs. Dock kommer fynden att behandlas 

separat som ett huvudfynd som berör patientsäkerheten och ett delfynd som berör 

utebliven och fördröjd omvårdnad. Anledningen till detta var att tydliggöra att 

patientsäkerheten inte alltid äventyras av fördröjd eller utebliven vård.  
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En förutsättning för att kunna ge patientsäker vård är att förbättra faktorerna i 

sjuksköterskans arbetsmiljö. Ett fynd i resultatet var att patientsäkerheten 

påverkades av samtliga belysta faktorer. Majoriteten av studierna i 

litteraturstudiens resultat visade att medicineringsfel, smittspridning och 

vårdskador påverkades av dysfunktionalitet eller brister inom sjuksköterskornas 

personalstyrka, arbetsvolym, teamets samspel samt organisatoriska egenskaper. I 

likhet med litteraturstudiens kommunikation fynd visar Moisoglou et al. (2020) att 

patientsäkerheten påverkades av mellan läkare och sjuksköterskor, 

organisationens förmåga att vägleda omvårdnadsarbetet samt bemanning och 

resurstillgänglighet. Moisoglou et al. (2020) lyfter även andra 

patientsäkerhetsaspekter som djup ventrombos och ulcus vilka inte framkommer i 

litteraturstudien. Samtidigt visar Jomma et al. (2021) att vårdskador minskade när 

sjuksköterskan fick mindre antal patienter vilket bevisar att en minskad 

arbetsbelastning hade positiva effekter över patientsäkerheten. Att 

patientsäkerheten äventyrades av faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö betonas 

även i Labrague et al. (2021) där särskilt kommunikationen mellan olika 

vårdyrken lyfts fram.  

Ett sätt att förbättra den interprofessionella kommunikationen som har 

konsekvenser över patientsäkerheten är användningen av 

kommunikationsmodellen SBAR. Det strukturerade kommunikationssättet som 

SBAR erbjuder möjliggör att viktig information som kan påverka 

patientsäkerheten inte uteblir (Blom et al., 2015) vilket gör att en strukturerad 

kommunikation mellan vårdpersonal är avgörande för att uppnå en patientsäker 

vård. En annan modell som har positiva effekter över omvårdnadskvalitet och 

patientsäkerheten är McCormack’s & McCance’s (2017) 

personcentreringsmodell. När organisationen främjar en personcentrerad kultur på 

arbetsplatsen visade sig ha en positiv inverkan över sjuksköterskan och annan 

vårdpersonals välbefinnande som vidare hade positiva effekter på vårdresultaten. 

McCormack & McCance (2017) menar att ledningens stödjande attityder främjar 

kommunikationen i teamet, ger möjlighet till kompetensutveckling och utrymme 

till innovation vilket ökar sjuksköterskans effektivitet och kan minska 
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arbetsbelastningen. Förbättringar i dessa områden skapar därmed förutsättningar 

för en säker och god vård.  

Fördröjd och utebliven vård är en konsekvens av bristande mänskliga resurser och 

organisationens förmåga att samordna vården. Ett återkommande fynd i 

litteraturstudien var att omvårdnadskvaliteten drabbas genom att patienten fick 

fördröjd eller utebliven vård till följd av sjuksköterskans bristfälliga arbetsmiljö. 

Organisationens oförmåga att förvalta mänskliga och materiella resurser skapade 

situationer som orsakade att patienternas vård fördröjdes eller uteblev. En 

konsekvens var att vissa patienter inte prioriterades till följd av en ökad 

arbetsbelastning orsakad av tidbrist, högt antal patienter och överbeläggningar till 

följd av brist på vårdplatser. Rutiner på arbetsplatsen hade betydelse för försenad 

och utebliven vård.  Otydliga rutiner ökade risken för att distraktioner uppstod och 

påverkade sjuksköterskan i den mån att vård fördröjdes eller uteblev. En chilensk 

studie (Simonetti et al., 2021) undersökte missade omvårdnadsuppgifter på 45 

olika sjukhus där 1853 sjuksköterskor deltog. Studien visade att inadekvata 

mänskliga resurser hade en signifikant påverkan över omvårdnadskvalitet i form 

av att omvårdnad lämnades ogjord. I likhet med litteraturöversiktens resultat 

beskrev Simonetti et al. (2021) att patientövervakningen inte prioriteras eller 

uteblir vilket ledde till att komplikationer och försämring av patienttillstånd inte 

upptäcktes i tid. En aspekt som inte har lyfts i litteraturstudien är att det finns en 

stark relation mellan sjuksköterskor anställningstid och omvårdnad som lämnats 

ogjort. Peterson et al. 2021 menar att utebliven omvårdnad är mer specifik för 

nyanställda sjuksköterskor än erfarna sjuksköterskor på arbetsplatsen. Dessutom 

lyfter Peterson et al. (2021) att följa de basala hygienrutinerna var den omvårdnad 

som minst uteblev vilket motsäger litteraturstudiens resultat som visar att 

följsamheten av de basala hygienrutinerna ofta uteblir för att spara tid. Vidare har 

litteraturstudiens resultat visat kopplingen mellan sjuksköterskans arbetsmiljö och 

utebliven eller fördröjd omvårdnad, en skillnad lyfts av Smith et al. (2020) som 

menar att faktorerna i arbetsmiljön kan tolkas subjektivt av sjuksköterskan. Smith 

et al. (2020) beskriver att utebliven omvårdnad är mer specifik för sjuksköterskor 

som har en negativ uppfattning av deras arbetsmiljö. 
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Att inte leverera omvårdnaden som patienten är i behov står i kontrast till 

kärnkompetensen och konceptet av att jobba personcentrerat samt ge en säker 

vård. Den här aspekten betonas i beskrivningen av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) som beskriver att 

patientens behov alltid ska tillgodoses. När arbetsmiljön brister och orsakar att 

sjuksköterskans omvårdnad uteblir eller fördröjs kan det skapa lidande hos 

patienten. Vårdlidande lyfts fram i Erikssons (2015) lidandeteori och kan orsakas 

av försummelse som felaktig, utebliven eller fördröjd vård. Litteraturstudien lyfte 

exempel på utebliven eller fördröjd vård som kan orsaka lidande som munvård, 

smärtlindring och hygien. Lidandet som är relaterat till vården hade till stor del 

kunnat undvikas med en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskan. Aspekterna 

som orsakar lidande lyfts även upp i kvalitetsindikatorerna för omvårdnadskvalitet 

(Svenska sjuksköterskeförening, 2021) vilket innebär att ett minskat lidande 

bidrar till en förbättrad omvårdnadskvalitet. I andra teorier som Ekmans (2014) 

modell för personcentrering betonas vikten av att skapa ett partnerskap för 

patienten. Ekman (2014) menar att partnerskapet uppnås genom dialog med 

patienten samt ge egenvårdsråd och ge möjlighet för patienten att delta i sin egen 

vård. I litteraturstudiens resultat framkommer att dialog med patienten och 

egenvårdsråd är delar av omvårdnaden som offras eller negligeras när tidbrist 

uppstår som en konsekvens av arbetsmiljörelaterade faktorer. Detta innebär att en 

bristande arbetsmiljö försvårar det personcentrerade arbetssättet samt skapar 

lidande för patienten och därför är det av vikt att skapa möjligheter för 

organisationen att samordna vården. 

Ur ett samhällsperspektiv är litteraturstudiens fynd applicerbara på en global och 

nationell nivå. I litteraturstudiens resultat har data använts från studier som 

genomförts på majoriteten av världens kontinenter utan att ta hänsyn till länders 

socioekonomiska utvecklingsfas. Trots studiens globala perspektiv är faktorerna 

som påverkar omvårdnadskvalitet gemensamma för alla de länder som 

inkluderats. I FN:s strategi att uppnå en hållbar utveckling presenteras mål och 

delmål som berör olika delar av samhället som i slutändan gynnar individens 

välbefinnande. I två av dessa mål ingår god hälsa och anständig arbetsmiljö 

(Förenta nationerna, 2015). Litteraturstudien har visat att det finns en direkt 
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relation mellan aspekter som berör båda målen, genom att förbättra 

arbetsmiljörelaterade faktorer kan omvårdnadskvalitet förbättras och öka 

förutsättningarna för att uppnå målet för hållbar utveckling. När faktorer i 

arbetsmiljön förhindrar den personcentrerade vården som är central för 

omvårdnadskvalitet, påverkas samhället på en nationell nivå. I en svensk studie 

beskrivs hur implementeringen av personcentrerad vård ledde till att vårdtider 

förkortades, patienters livskvalité ökade och stärkte de ekonomiska 

förutsättningarna (Ekman et al., 2011) som slutligen har konsekvenser för alla 

individer i samhället. Enligt McCormack & McCance (2017) är det inte bara 

organisationen och sjuksköterskan som behöver ta ansvar för att jobba på ett 

personcentrerat sätt utan krav behöver även ställas på samhället. Socialstyrelsen 

(2020) beskriver hur samhället påverkas av extra kostnader till följd av förlängda 

vårdtider. Vårdskador, som till viss del kan kopplas till arbetsmiljön, är den 

största orsaken till de förlängda vårdtiderna och kostar samhället 8 miljarder 

kronor per år (Socialstyrelsen, 2020).  

Enligt ICN:s (2021) etiska kod för sjuksköterskor är samhällets värdegrund 

avgörande för sjuksköterskans etiska handlande och omvårdnad. Vidare beskriver 

ICN (2021) att sjuksköterskan har ett ansvar att utforma sin arbetsmiljö för att ge 

en god och säker vård. Emellertid visar litteraturstudiens fynd att 

patientsäkerheten och den uteblivna omvårdnaden var konsekvenser av faktorer i 

arbetsmiljön som inte är påverkbara av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Brister 

i organisationen, bemanning, arbetsbelastning och kommunikationen i teamet 

försvårar sjuksköterskans arbetsmiljö och skapar situationer där patienter kan 

orsakas lidande när sjuksköterskan tvingas prioritera mellan patienter vilket kan 

försvåra de etiska dilemman som sjuksköterskan ställs inför. Enligt 

konsekvensetiken (Sandman & Kjellström, 2017) bör sjuksköterskan agera enligt 

den handling som ger bästa möjliga utfall för patienterna. För att ge möjligheter 

till sjuksköterskan att handla etiskt och erbjuda en säker och god omvårdnad bör 

arbetsmiljön förbättras. 
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Slutsats 
Sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar omvårdnadskvalitet. En bristande 

patientsäkerhet och en utebliven samt fördröjd vård är konsekvenser av samspelet 

eller individuell påverkan av belysta faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. 

Avgörande för en omvårdnad av kvalitet är det personcentrerade arbetssättet som 

underlättas av en god arbetsmiljö. Dessutom kan onödigt lidande och stora 

samhällskostnader undvikas genom att förbättra de arbetsmiljörelaterade 

faktorerna som berör omvårdnadskvalitet. I slutändan är allt en kostnad, frågan är 

om kostnaderna ska representera vårdskador eller förbättring av arbetsmiljön för 

sjuksköterskor? För att effektivt tackla denna problematik hade det varit relevant 

med en interventionsstudie som undersöker faktorernas individuella påverkan på 

omvårdnadskvalitet och även om deras inverkan på varandra. En sådan studie kan 

skapa en förståelse för hur de inblandade aktörerna i vårdens bedrivande bör 

prioritera åtgärder för att patienten ska få en säkrare och förbättrad omvårdnad.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 
Datum: 2022-10-03 

Syfte 
Syftet var att belysa arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadskvalitet 
inom slutenvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Sjuksköterska Registered nurses [MH] OR 
Emergency Nurse Practitioners [MH] OR 
Nurse* [fritext] OR 
”Nurse* Practitioner*” [fritext] 

1 019 866   

2 - Arbetsmiljö Work Environment [MH] OR 
Occupational Health [MH] OR 
Occupational Health Nursing [MH] 
"Work place environment*" [fritext] OR 
"Work place attitude" [fritext]  

69 332   
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3 – Omvårdnadskvalitet 
  
  
  

Nursing Care Plans [MH] OR 
Nursing Care Plans, Computerized [MH] 
OR 
Patient Centered Care [MH] OR 
Quality of Care Research [MH] OR 
Quality of Health Care [MH] OR 
Quality of Nursing Care [MH] OR 
Nursing* [fritext] OR 
”Nursing care*” [fritext] OR 
”Nursing care management” [fritext] 
"Person-center*care" [fritext] OR 
"Quality of care" [fritext] OR 
"Nursing care" [fritext] OR 
"Nursing quality" [fritext] OR 
"Care quality" [fritext] OR 
“Patient* care quality" [fritext] 

812 722   

4 - Belysa Exploratory Research [MH] OR 
Semi-Structured Interview [MH] OR 
Unstructured Interview [MH] OR 
Structured Interview [MH] OR 
Interviews [MH] OR 
Interview Guides [MH] OR 
Qualitative Studies [MH] OR 
Cross Sectional Studies [MH] OR 
Quantitative Studies [MH] OR 
"Qualitative stud*" [fritext] OR 
Perception* [fritext] OR 
Attitude* [fritext] 

922 357   

5 - Slutenvård Hospitals [MH] 10 681  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 157   

Exempel på 
begränsningar 

Sökning nr 5 + engelska, peer-review, 
forskningsartikel, publicerade senaste 10 
åren,  

89  10 
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Databas: PubMed 

Datum: 2022-10-04 

Syfte: Syftet var att belysa arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadskvalitet 

inom slutenvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Sjuksköterska Nurses [Mesh] OR  

Nurse Practitioners [MeSH] OR  

Nurses, Public Health [MeSH]) OR  

Nurses [MeSH] OR  

Nurse Practitioners [MeSH] OR  

"nurses, public health"[MeSH Terms] OR  

Nurse [Title/Abstract] OR  

Registered nurse [Title/Abstract] OR 

Nurse Practitioner [Title/Abstract] OR 

Nurse [Title/Abstract] OR 

“Registered nurse" [Title/Abstract] OR  

"Nurse practitioner" [Title/Abstract] 

202 406  

Arbetsmiljö Occupational Health Nursing [Mesh]) OR Occupational 

Health [Mesh] OR 

Occupational Health [MeSH] OR 

Occupational Health Nursing [MeSH] OR  

“Workplace environment” [Title/Abstract] OR 

"Occupational health"[Title/Abstract] OR 

"Workplace environment" [Title/Abstract] OR 

"Occupational Health""[Title/Abstract]" 

52 550  

Omvårdnadskvalitet Nurse-Patient Relations [Mesh] OR 
Nursing [Mesh]) OR 
Nursing Methodology Research [Mesh] OR 
Nursing Evaluation Research [Mesh] OR 
Clinical Nursing Research [Mesh] OR 
Nursing Research [Mesh] OR  
Public Health Nursing [Mesh] OR  
Nursing Process [Mesh]) OR 
Nursing Care [Mesh] OR  
Patient-Centered Care [Mesh]) OR 
Nurse-Patient Relations [Mesh] OR  
Nursing [Mesh] OR  
Nursing Methodology Research [Mesh] OR 
Nursing Evaluation Research [Mesh] OR 
Clinical Nursing Research [Mesh] OR  
Nursing Research [Mesh] OR  
Public Health Nursing [Mesh Terms] OR  
Nursing Process [Mesh] OR  
Nursing care [Mesh] OR  
Patient centered care [Mesh] OR 
Nursing [Title/Abstract] OR  
“Nursing care” [Title/Abstract] OR  

881 794  
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“Patient-centered care” [Title/Abstract] OR  
“Person-centered care” [Title/Abstract] OR  
“Quality of nursing” [Title/Abstract] OR  
“Quality of care” [Title/Abstract] OR 
”Care quality"[Title/Abstract] OR  
"Patient care quality" [Title/Abstract]OR  
"Quality of care research" [Title/Abstract]OR  
"Quality of healthcare" [Title/Abstract] OR 
“Healthcare” [Title/Abstract] OR 
"Nursing" [Title/Abstract] OR  
"Nursing care" [Title/Abstract] OR  
"Patient centered care" [Title/Abstract] OR  
"Person-centered care" [Title/Abstract] OR 
"Quality of nursing" [Title/Abstract] OR 
"Quality of care" [Title/Abstract] OR  
"Care quality" [Title/Abstract] OR  
"Patient care quality" [Title/Abstract] OR  
"Quality of care research" [Title/Abstract] OR   
"Quality of healthcare" [Title/Abstract] OR 
"Healthcare" [Title/Abstract] OR 
 

Belysa Qualitative studies [Mesh] OR 
Quantative studies [Mesh] OR  
Exploratory research [Mesh] OR  
Interview [Mesh] OR   
Perception [Mesh] OR  
Cross sectional studies [Mesh] OR 
Attitude [Mesh] OR 
Qualitative Research [Mesh] OR  
Hermeneutics [Mesh] OR 
Focus Groups [Mesh] OR 
Quality Indicators, Health Care [Mesh] OR 
Interview [Mesh] OR 
Meta-Analysis [Mesh] OR  
Empirical Research [Mesh] 
Qualitative Research [Mesh] OR  
Hermeneutics [Mesh] OR  
Focus Groups [Mesh] OR 
Interviews as topic [Mesh] OR 
“Quality indicators, health care [Mesh]  
”Qualitative studies" [Title/Abstract] OR  
"Quantative studies" [Title/Abstract] OR  
"Exploratory research" [Title/Abstract] OR 
Interview [Title/Abstract] OR  
Perception [Title/Abstract] OR 
"Cross sectional studies" [Title/Abstract] OR 
 Attidude [Title/Abstract] OR 
 

1 574 951  
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Slutenvård Hospital departement [Mesh] OR 
Hospital ward [Mesh] OR 
Nursing station [Mesh] OR  
Nursing Stations [Mesh] OR 
Hospital Departments [Mesh] OR 
Nursing Stations [Mesh] OR  
Hospital Departments [Mesh] 
"Hospital departement" [Title/Abstract] OR  
"Hospital ward" [Title/Abstract] OR  
"Nursing station" [Title/Abstract] OR  
 

204 763  

Begränsningar Engelskspråkig och publicerad 2012-2022  148 6 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Arvidsson et al., 2021 
Healthcare personnel’s 
working conditions in 
relation to risk 
behaviours for 
organism transmission: 
A mixed method study 
Sverige 
2021     

Syftet var att undersöka 
sjukvårdspersonals 
arbetsmiljö i relation till 
riskbeteenden för 
smittspridning. 

Bekvämlighetsurval 
79 tillfrågades/79 tackade ja  
Deltagare: 70 kvinnor, 9 män. 
Medelålder 39,6 år. 37 
sjuksköterskor och 42 
undersköterskor. 
Observationer och semi-
strukturerade intervjuer. 

 Åtta kirurgi och ortoped avdelningar 
på fem sjukhus i Sverige valdes.  
104 timmar observationer och 
intervjuerna varade 5-27 minuter. 
Intervjufrågor beskrivs. Endast en 
författare deltog i analysen. 
Förförståelse redovisas ej.  
Etiskt godkänd 
Kvalitativ innehållsanalys, statistisk 
analys. 
 

Bemanning, 
avdelningens 
design, 
arbetsbelastningen, 
omvårdnadsbehov, 
kommunikation, 
rutiner och 
distraktioner 
påverkar 
omvårdnadskvalitet 

Tillförlitlighet: Stärks av att citat 
redovisas. Resultatet svara på studiens 
syfte. 
Verifierbarhet: Stärks av välbeskriven 
metod.  
Pålitlighet: Sänks av ej redovisad 
förförståelse och av att en författare 
deltog i analysen 
Överförbarhet: Stärks av välbeskriven 
kontext och urvalet är representativt för 
populationen. 

Dunning et al., 2021 

Exploring nurses’ 

experiences of value 

congruence and the 

perceived relationship 

with wellbeing and 

patient care and safety: 

a qualitative study  

Storbritannien 

Syftet var att utforska 
uppfattningar om 
värderingar och 
värderingskongruens hos 
sjuksköterskor som är 
anställda i en akutsjukhus 
miljö samt att förstå hur 
värderingarna och 
värderingskongruensen 
uppfattas i relation till 
sjuksköterskors 
välbefinnande, 
patientomvårdnad och 
säkerhet. 

 Strategiskturval  

26 tillfrågades 15 tackade ja 

Inklusionkriterier: Sjuksköterskor 

som jobbade i akutsjukhus 

Deltagare: 15 st. 21-64 år. 14 

kvinnor 1 man. 

Sjuksköterskor som arbetade 

inom akutsjukhus i 

Storbritannien. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade telefonintervjuer. 

Deltagarna rekryterades via annonser 

på Facebook och Twitter. Därefter 

intervjuades de via telefon. 

Intervjufrågor redogörs ej. 

Pilotintervju genomfördes. 

Intervjuerna varade i längre än 30 

min. Två av författarna analyserade 

materialet oberoende av varandra. 

Förförståelse redovisas ej. Etiskt 

godkänd 

Reflektiv tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006). 

Bemanning, 
organisation och 
resurser påverkar 
omvårdnadskvalitet 
och 
patientsäkerhet. 

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet 

svarar på syftet samt att citat redovisas. 

Verifierbarhet: Sänks av att 

intervjufrågor ej är redovisade. 

Pålitlighet: Stärks av att fler än en 

person deltog i analysen och att det inte 

finns någon tidigare relation mellan 

deltagare och forskare. Sänks av ej 

redovisad förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks av välbeskriven 
kontext. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Studiedesign 
Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

 
Källberg et al, 2017 
Physicians’ and 
nurses’ perceptions 
of patient safety 
risks in 
theemergency 
department 
Sverige 2017 

 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva  läkarnas 
och 
sjuksköterskornas  
upplevelser  av 
patientsäkerhetsris
ker på 
akutmottagning. 

Strategiskt urval. 
Inklusionskriterie: Minst 3 års 
erfarenhet av akutsjukvård. 
20 tillfrågades/20 deltog 
20 deltagare varav 10 
sjuksköterskor och 10 läkare. 11 
kvinnor. 30-60 år. 
Två akutmottagningar i Sverige. 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer. 

Deltagarna rekryterades strategiskt med 
hjälp av chefer på akutmottagningarna. 
Deltagarna fick därefter mail om studiens 
syfte. 
Pilotintervju redovisad. 
Intervjufrågor redovisade. Intervjulängd 
12-57 min (30 min). 
Fler än en författare deltog i analysen. 
Förförståelse redovisas. 
Etiskt godkänd. 
Induktiv innehållsanalys. 
Citat redovisas 

Organisation, 
bemanning, 
kommunikation och 
arbetsbelastning 
påverkar 
omvårdnadskvalitet och 
patientsäkerhet. 

Tillförlitlighet: Stärks  av att resultatet svarar 
på syftet och citat redovisas. 
Verifierbarhet: Stärks av en väl beskriven 
metod. 
Pålitlighet: Stärks av att fler än en forskare 
deltagit i analysen och redovisad 
förförståelse. 
Överförbarhet: Stärks av väl beskriven 
kontext och hög abstraktionsnivå 

Miles et al., 2021 
Nurses’ experiences 
of providing care in 
an environment 
with decentralised 
nursing stations.  
Nya Zealand, 2021. 
 
 
 
 
 

Att bedöma 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
jobba med 
decentraliserade 
sjuksköterskerecep
tioner på Nya 
Zealands 
sjukhusavdelningar 

Bekvämlighetsurval 
Inklusionkriterier: Sjuksköterskor 
som jobbar i en avdelning med 
decentraliserade 
sjuksköterskereceptioner. Alla 
som sökte till studien antogs. 14 
deltagare – 3 män och 11 kvinnor. 
Ålder: 21–60+ år. Kontext: 
Avdelning på 
rehabiliteringssjukhus i Nya 
Zealand. Datainsamlingsmetoder: 
två fokusgrupper och 
semistrukturerade intervjuer 

Deltagarna rekryterades genom broschyrer 
samt verbal presentation på avdelning. 
Deltagarna ombads kontakta forskare för 
deltagande. Inget skriftligt informerat 
samtycke finns. Exempel på frågor 
redovisas. Pilotintervju genomförs ej. 
Intervjuerna genomfördes av en student. 
Intervjuerna hölls på deltagarnas 
arbetsplats och varade i 30 min. Citat 
redovisas. Studien är godkänd av en 
etikkommitté. Ingen förförståelse 
redovisad.  
Tematisk analys (Clark & Braun, 2017). 

Resultatet visade att 
avdelningens design 
påverkade 
omvårdnaden.  
De decentraliserade 
receptionerna gjorde 
att sjuksköterskorna 
upplevde fördelar för 
patienterna, däremot 
påverkades 
teamsammarbetet. 

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet svarar 
på syftet samt att citat från intervjuer 
redovisas.  
Verfierbarhet: Stärks av välbeskriven metod 
och analys. Sänks av att intervjufrågorna 
bara är delvis redovisade genom exempel 
frågor. 
Pålitlighet: Stärks av att det inte finns någon 
relation mellan forskare och deltagare. Fler 
än en person deltog i analys. Sänks av att 
ingen förförståelse finns redovisad. 
Överförbarhet: Stärks av välbeskriven 
kontext, urval och resultat. 

 



 

47 

 

 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Studiedesign 
Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Rezaee, N., et al 
2020 
Barriers to Providing 
High-Quality 
Nursing Care in 
Intensive Care 
Units: A Qualitative 
Study 
Iran, 2020. 
 
 
 
 
 
 

Att identifiera 
sjuksköterskors hinder 
för att tillhandahålla 
kvalitetsvård på 
intensivvårdsavdelnin
gar. 

Icke-slumpmässigt  
Inklusionskriterier:minst ett års 
arbetserfarenhet på 
intensivvårdsavdelningar och 
muntligt samtycke till att delta i 
studien. 
Deltagare: 10 tillfrågades/10 
tackade ja 
Deltagarnas beskrivning anges ej 
utan bara deras yrke. 
Kontext: Deltagarna arbetar på 
intensivvårdsavdelningar på 
sjukhus affilierad till Zahedan 
University of Medical Sciences. 
Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade intervjuer 

Deltagarna informerades om 
syftet med studien.  Förskaren 
har samlat in data genom att 
direkt ställa frågor till 
deltagarna. Intervjun tog 30-45 
minuter och spelades in med 
deltagarnas samtycke. Exempel 
på frågor redovisas. Citat 
redovisas. 
Studien är godkänd av en 
etikkommitté. 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet visade att 
bemanning, organisation, 
kommunikation, 
arbetsbelastning och 
uppgifter som inte är 
relaterade till 
sjuksköterskearbetet 
påverkar 
omvårdnadskvalitet. 

 

Tillförlitlighet: Stärks av att resultatet svarar på 
syftet samt att citat från intervjuer redovisas. 
Verifierbarhet: Stärks av välbeskriven metod och 
analys. Sänks av att deltagarnas ålder, kön, 
yrkeserfarenhet inte redovisats. 
Pålitlighet: Stärks av att det inte finns någon 
relation mellan forskare och deltagare. Sänks av 
att en enda forskare har deltagit i analysen, av 
att ingen förförståelse är redovisad. 
Överförbarhet: Stärks av välbeskriven kontext 
och resultat 

Santos de Oliveira, 
P., et al 2021  
 Obstetric nurse and 
the factors that 
influence care in the 
delivery process 
Brasilien 
2021 
 

Att identifiera de 
faktorer som påverkar 
förbättringen av den 
vård som 
tillhandahålls av 
obstetriska 
sjuksköterskor i 
förlossningsprocessen
. 

Bekvämlighetsurval. 
Inklusionkriterier: 
Sjuksköterskor med minst 1 års 
erfarenhet som deltar i 
förlossning och är anställda på 
sjukhuset. 
33 tillfrågades/ 20 tackade ja. 20 
deltagare varav 18 kvinnor. 30-
36 år.  
En förlossningsklinik i Brasilien.  
Semistrukturerade intervjuer.  

Sjuksköterskorna rekryterades 
via telefon. Intervjufrågor 
redovisas. Intervjuerna varade i 
ca. 60 min. Alla 6 författare 
deltog i analysen.  
Förförståelse redovisas. 
Etiskt godkänd. 
Tematiskt innehållsanalys. 
Citat redovisas 

Vårdavdelningens design, 
kommunikation, 
arbetsbelastning och 
organisation påverkar 
omvårdnadskvalitet.  

Tillförlitlighet: Stärks av att studien svarar på 
syftet. Citat redovisas.  
Verifierbarhet: Stärks av att intervjufrågorna 
redovisas och metoden är väl beskriven.  
Pålitlighet: Stärks av förförståelse och att flera 
deltagit i analysen.  
Överförbarhet: Stärks av välbeskriven.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Studiedesign 
Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Savva, G., et al 
2022. 
Exploring nurses’ 
perceptions of 
medication error 
risk factors: 
findings from a 
sequential 
qualitative study. 
Cypern, 2022. 

Att utforska sjuksköterskors 
uppfattning om faktorer som 
associeras med 
läkemedelsadministrationsfel på två 
medicinavdelningar i ett 
tertiärsjukhus. 

Strategiskt urval Inlusionskriterier: 
sjuksköterskor som var involverade i 
läkemedelshanteringen och jobbade 
på en av de två 
medicinavdelningarna. 
Exkluderingskriterier: sjuksköterskor 
med chefsposition. 12 deltagare 
varav 8 kvinnor och 4 män. Ålder: 
26-52 år.  
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper 
och semi-strukturerad intervju 

Deltagarna som uppfyllde 
inklusionskriterier rekryterades 
av forskarna. Deltagarna 
separerades i två fokusgrupper. 
Intervjuerna varade 75 min 
respektive 90 min. Intervjuguide 
är redovisad. Ingen pilotstudie. 
Analys genomfördes av två 
forskare separat.  
Tematisk analys (Clark & Braun, 
2017). 
Etiskt godkänd. Förförståelse 
redovisad. Citat redovisas. 

Resultatet visade att 
faktorer som 
bemanning, arbetstider, 
arbetsbelastning, typ av 
avdelning, 
kommunikation, ledning 
och patient typologi 
påverkade 
läkemedelsadministratio
nen vilket i sin 
påverkade 
patientsäkerheten samt 
omvårdnad. 

Tillförlitlighet: Stärks av att 
studien svarar på syftet, citat 
redovisas. 
Verfierbarhet: Stärks av att 
metod och analys är välbeskrivet. 
Pålitlighet: Stärks av att två 
forskare deltagit i analys, 
förförståelsen är redovisad samt 
att det ej finns relation mellan 
forskare och deltagare. 
Överförbarhet:  Stärks av 
välbeskriven kontext och urval. 
Hög abstraktionsnivå 

Van Bogaert, P., et 
al 2017 Predictors 
of burnout, work 
engagement 
and nurse 
reported job 
outcomes and 
quality of care: a 
mixed method 
study 
 
Belgien  
2017 
 
 
 

Syftet var att (1) ompröva och bekräfta 
två strukturella ekvationsmodeller 
som undersöker relationer mellan 
arbetsmiljö och arbetskännetecken 
som förutsägningar av utbränning 
(model 1) och engagemang (model 2) 
samt sjuksköterskerapporterade utfall 
och omvårdnadskvalitet; (2) Att 
studera sjuksköterskor och 
sjuksköterskechefers uppfattning och 
erfarenheter av alla sjuksköterskors 
arbetsbelastning; (3) Att förklara och 
tolka två modeller genom att använda 
de kvalitativa resultaten. 

Strategiskturval. 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
och sjuksköterskechefer som jobbar 
på en kirurgisk eller medicinsk 
avdelningen. 
19 tillfrågades/ 19 tackade ja. 
Deltagare: 19 st. 9 sjuksköterskor, 10 
sjuksköterskechefer. 12 kvinnor. 20-
60 år. 
Två akutvårds sjukhus i holländska 
respektive franska delen av Belgien. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna tillfrågades av 
forskarna om att delta i studien.  
Intervjufrågor redovisas. 
Ingen pilotintervju genomfördes. 
Intervjulängd redovisas ej. 
Två forskare genomförde 
analysen. 
Etiskt godkänd 
Deskriptiv tematisk analys (King & 
Horocks, 2010) 

Kommunikation, 
resurshantering, 
tidsbrist, 
arbetsbelastning och 
organisation påverkar 
omvårdnadskvalitet 

Tillförlitlighet: Stärks av att 
resultatet svarar på syftet, citat 
redovisas. 
Verifierbarhet: Stärks av 
välbeskriven metod. 
Pålitlighet: Stärks av att fler än 
en person deltagit i analysen 
samt redovisad förförståelse. 
Överförbarhet: Stärks av hög 
abstraktionsnivå i kategorier 
samt välbeskriven kontext. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvantitativ) 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Studiedesign 
Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Almotairy, et al 
2022 
The impact of 
nurse practice 
environment on 
patient outcomes 
and mediation 
effects of 
registered nurse 
outcomes in 
Middle Eastern 
acute care 
hospitals: A cross-
sectional study 
Mellanöstern, 
2022 

Att undersöka sambandet 
mellan sjuksköterskans 
arbetsmiljö och fyra 
patientutfall (kateter-
associerade 
urinvägsinfektioner, CVK-
relaterade infektioner i 
blodbanan, fall och 
tryckskador) och 
medieringseffekter av tre 
sjuksköterskeenheter   
arbetsgruppsresultat 
(jobbglädje, psykologisk 
säkerhet och avsikt att 
stanna vid 1 och 3 år) på 
dessa relationer. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Inklusionskriterierna för vårdavdelning var: 
vuxna, pediatriska och perinatala enheter; 
som hade deltagit i den nationella databas 
över omvårdnads kvalitetsindikatorer och 
rapporterade kliniska data om aspekterna som 
benämns i syftet. 
Deltagare: 90 vårdavdelningar 
Internt/externt bortfall n=0, 
Deltagarna var 90 enheter från sju sjukhus i 
Mellanöstern som uppfyllde 
inklusionskriterierna. 
Data samplas in från "Nationella databasen för 
Omvårdnads Kvalitetsindikatorer (NDNQI) och 
med hjälp av PES-NWI instrument. 
PES-NWI gränsvärde Likertskala från 
"instämmer inte alls (1) till instämmer helt och 
hållet (4)" 

Data samlas in från NDNQI registret och 
PES-NWI. Av 31 sjukhus och 315 
avdelningar samlades in data av de 
sjukhus som uppfyller 
inkluderingscriterierna ( 90 avdelningar 
och 7 sjukhus). PES-NWI är en testad och 
internationell validerat 
mätinstrument.Gränsvärden redogörs. p-
värde < .05 Deskriptivstatistik tillämpas 
och analyseras SPSS. 
Etiskt godkänd. 

Kommunikation 
mellan 
sjuksköterska och 
läkare, 
omvårdnadsbehov 
och 
arbetsbelastning 
påverkar 
omvårdnadskvalitet
. 

Intern validitet: Stärks av att 
resultatet svarar på syftet, internt 
och externt bortfall är 0, och 
relevant mätinstrumentet i relation 
till studiens syfte används. 
Reliabilitet: Stärks av 
mätinstrumentet PES-NWI som är 
internationellt validerat och NDNQI  
som är en bekräftat databas använd 
i många olika länder. Stärks av att en 
god Alfa- och Kappa-
koefficientstatus i relation till 
liknande studier. 
Objektivitet: Stärks av p-värde < .05 
och att powerberäkning finns 
redovisat. 
Extern validitet: Stärks av att studien 
är generaliserbar till den undersökta 
populationen och av en lågt bortfall. 

Ball J.E. et al, 
2016. 
A cross-sectional 
study of ‘care left 
undone’ on 
nursing shifts in 
hospitals 
Sverige 
2016 
 

Syftet var att undersöka 
faktorer som kopplas till 
sjuksköterskans rapporter 
om ’vård som lämnats 
ogjord’ på akut 
medicin/kirurgi avdelningar 
i Sverige och beskriva 
förhållandet mellan 
bemanning och ’vård som 
lämnats ogjord’. 

Tvärsnittsstudie.  Bekvämlighetsurval/ 
randomiserat urval? Inklusionskriterier: Att 
jobba på en vuxen medicinsk eller kirurgisk 
avdelning med sjukhuspatienter. 
33 083/23 087 st. Deltagare: 10 174 st. varav 
9374 kvinnor och 694 män. Åldern var 18-59 
år och medelvärde 39,7 år. Internt bortfall: 
12 913 Externtbortfall: 9996 
Datainsamlingsmetod: enkät 
(PES-NWI)(BERNCA) 

Deltagarna rekryterades via 
vårdförbundet och enkät skickades ut till 
alla som jobbade på medicin/kirurg 
avdelning. Enkäten skickade ut via 
statistiska centralbyrån (SCB).Båda 
enkäterna är testade sedan tidigare och 
gränsvärden redogörs. Hypotes 
redovisas. Signifikansnivå & 
Powerberäkning redogörs ej.Beskrivande 
och analytisk statistik användes. 

Tidsbrist, 
bemanning, 
patient-
sjuksköterska kvot, 
omvårdnadsbehov 
och icke 
omvårdnadsrelater
adeuppgifter 
påverkaromvårdna
dskvalitet. 

Intern valididet: Stärks: av att 
resultatet svarar på syftet. Sänks: av 
internt bortfall. 
Reliabilitet: Stärks: Av användning av 
vetenskapligt beprövade 
frågeformulär. 
Objektivitet: Stärks av välbeskriven 
metod 
Extern validitet: Stärks av ett urval 
som representativt för populationen. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat * Kvalitet 
 

Emami et al., 2021 
Investigating the 
relationship 
between workplace 
stressors and  
caring behaviours of 
nursing staff in 
inpatient wards:  
A cross-sectional 
study 
Iran, 2021. 

Undersöka 
effekten av olika 
jobbstressorer 
på 
omvårdnadsbete
enden av 
vårdpersonal. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Inklusionkriterier: Minst 2 års 
arbetserfarenhet, kandidatexamen i 
omvårdnad och informerat samtycke 
för deltagande. Exklusionkriterier: Inte 
redovisade. Deltagare: 285 varav 88 
män och 172 kvinnor. Ålder var 22-58 
år. Internt bortfall: 16. Externt bortfall: 
9. Deltagarna jobbar på 7 olika sjukhus 
i Tehran. 
Datainsamlingsmetod: Enkät (NSS & 
CBI-24). 

Rekrytering: 7 sjukhus kopplade till universitet 
valdes. Forskarna introducera sig själva på 
avdelningarna och presenterade studien. De gjorde 
sig bekanta med deltagarna och därefter delat ut 
enkäter. Båda enkäternas innehåll är testade och 
gränsvärden redogörs. Ingen hypotes är redogjord. 
Signifikansnivå: 0.05. Powerberäkning: <0,05 
Etiskt godkänd. 
Deskriptivstatistik tillämpas och analyseras SPSS.   

Arbetsbelastnin
g, relation 
mellan 
sjuksköterska 
och läkare samt 
resurshantering 
påverkar 
omvårdnadskval
itet 

Intern validitet: Stärks av att resultatet 
svarar på syftet och att frågeformulär 
kopplade till syftet använts. 
Reliabilitet: Stärks av frågeformuläret är 
testat. 
Objektivitet: Stärks av välbeskriven 
metod Sänks  av att forskarna blev 
bekanta med deltagarna. 
Extern validitet: Stärks av att studien är 
generaliserbar till den undersökta 
populationen 

Liu et al., 2021.  
Hospital nursing 
organizational 
factors, nursing care 
left undone, and 
nurse burnout as 
predictors of patient 
safety: A structural 
equation modeling 
analysis 
Kina, 2018 

Att undersöka 
hur 
sjuksköterska 
arbetsmiljön, 
arbetsbelastning
en, omvårdnad 
som lämnas 
ogjort och 
sjuksköterskans 
utbrändhet 
påverkar 
patientsäkerhet
en. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Obundet slumpmässigt urval 
Inklusionskriterier- Alla sjuksköterskor 
som ansvarar direkt för omvårdnaden. 
Deltagare: 1671 tillfrågades 1542 
sjuksköterskor tackade ja. 
1471 kvinnor, 71 män 
Ålder var 18-54 
Externt bortfall: 129 Internt bortfall:0 
Datainsamlingsmetod: Enkät, PES-NWI 
(gränsvärde Likertskala från 
"instämmer inte alls (1) till instämmer 
helt och hållet (4)" 
Maslach Burnout Inventory - Human 
Services Survey (MBI-HSS) 
 

111 kirurgiska avdelningar utifrån 23 sjukhus valdes 
slumpmässigt. Alla sjuksköterskor som ansvarar för 
omvårdnad på dessa avdelningar bjöds in att 
frivilligt fylla i en anonym frågeformulär. 
Alla instrumenter/frågeförmular var utdragen från 
"Pennsylvania Registered Nurse Questionnaire 
(Florida version)" och översätts på kinesiska. 
Översätnings kvalitet är testad. Instrument och 
frågeförmularet innehåll  och mätnoggrannhet 
testades med Cronbach's alpha  (.76 -. 93). 
Hypotes redogörs. 
Etiskt godkänd. 
Signifikansnivå p > .05 *  p < .05, **p < 
.01.Deskriptivstatistik tillämpas och analyseras med 
SPSS, Mplus, Little’s MCAR, SRMR, CFI,  TLI och 
RMSEA. 

Bemanning, 
avdelningens 
design, 
arbetsbelastning
, 
omvårdnadsbeh
ov, 
kommunikation, 
rutiner och 
distraktioner 
påverkar 
omvårdnadskval
itet. 

Intern validitet: Stärks av att resultatet 
svarar på syfte och av att internt bortfall 
är 0. 
Reliabilitet: Stärks av mätinstrumentet 
PES-NWI, (MBI-HSS) som är 
internationellt validerade och övriga 
instrument testades med Cronbach's 
alpha 
Objektivitet: Stärks av att i studien 
redovisas en beräkning av hur många 
deltagare som behövs för att upptäcka 
signifikanta skillnader (powerberäkning) 
Extern validitet: Stärks av att studien är 
generaliserbar till den undersökta 
populationen och av ett lågt externt 
bortfall (7.7%). 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat * Kvalitet 
 

O’Brien-Pallas., 
2010 
 
Evaluation of a 
Patient Care  
Delivery Model: 
System Outcomes  
in Acute Cardiac 
Care 
 
Kanada 
2010 
 

Syftet var att (1) 
fastställa  arbetsmiljö 
och vårdpersonal 
variabler som påverkar 
organisationens utfall 
på 
omvårdnadsavdelninga
r och (2) identifiera 
optimal 
bemanningsnivå för att 
uppnå positiva system 
utfall. 

Design: Tvärsnittsstudie med 
longitudinella komponenter. 
Strategiskturval  
Inklusionkriterier: Sjukhus som har 
en hög patientvolym med 
hjärtproblematik. 
1230 patienter, 727 sjuksköterskor 
Deltagare: Sjuksköterskor 93,9 % 
kvinnor 6,1 % män. 
Externt borfall: redovisas ej 
Interntborfall: 32 patienter, 172 
sjuksköterskor 
Sjuksköterskor och hjärtsjuka 
patienter på 4 olika i sjukhus i 
Kandada. 
Datainsamlingsmetod: enkäter (R-
NWI) 

Deltagarna rekryterades från 
hjärtavdelningar på 4 olika sjukhus i 
Canada. Patienterna valdes med syftet 
att uppnå homogenitet. 
R-NWI är inte testat. 
Hypotes är redovisad. 
Etiskt godkänd 
 
MLwin version 2.11, regressions analys, 
hierarkisk lineär modell, deskriptiv 
statistik. 

Bemanning och 
tidsbrist påverkar 
omvårdnadskvalite
t 

Intern validitet: Stärks av att 
resultatet svarar på syftet. Sänks 
av högt internt bortfall 
Reliabilitet: Sänks av att 
frågeformuläret inte är testat. 
Objektivitet: Sänks  av att 
metoden inte är välbeskriven 
Extern validitet: Stärks av att 
urvalet är representativt för 
populationen. 

McCusker,., 2004 
 
Nursing work 
environment and 
quality of care: 
diffrences between 
units at the same 
hospital 
Kanada 
2004 

Syftet var att bekräfta 
fem föreslagna 
delskalor från Nursing 
Work Index (NWI-R) för 
att bedöma omvårdnad 
arbetsmiljön och 
tillförlitligheten av 
dessa delskalor över 
olika enheter på ett 
sjukhus. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Bekvämlighetsurval 
Inklusionskriterier redovisas inte. 
Exklusionskriterier: sjuksköterskor 
som jobbar på flera avdelningar och 
som inte svarade på alla frågor. 
512 tillfrågades/ 336 deltog. 
Deltagarna var anonyma. 
Internt bortfall: 0 
Externt bortfall: 176 st 
Enkät (NWI-R) 

Enkäterna distribuerades av medlemmar 
i Hospital Council of Nurses till alla aktiva 
medlemmar. Deltagarna skickade sedan 
tillbaka frågeformuläret via post.  
Studie baseras på att bekräfta 
tillförlitligheten av formuläret, som 
bekräftas i studien.  
Hypotes redovisas. Etiskt godkänd 
Signifikansnivå: p <0,05 
Statistisk analys. SAS (1999). Spearmans 
korrelations koefficient.  

Resurshantering, 
kommunikation, 
ledning påverkar 
omvårdnadskvalite
t. 

Intern validitet: Stärks av att 
resultatet svarar på syftet. 
Reliabilitet: Stärks av relevanta 
frågeformulär. 
Objektivitet: Stärks av att relevant 
statistisk metod använts. 
Extern validitet: Sänks av högt 
externt bortfall (34,4 %) 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat * Kvalitet 
 

Smeds Alenius, L.,  et 
al 2022 
 
Staffing and resource 
adequacy 
strongly related to 
RNs’ assessment 
of patient safety: a 
national study of 
RNs working in acute-
care hospitals 
in Sweden 
Sverige 
2013 
 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskors uppskattar (a) 
patientsäkerhet på sin 
arbetsplats, (b) sjuksköterskans 
arbetsmiljö, (c) patientsäkerhets 
kultur samt (d) deras involvering 
i patient omvårdnaden och (e) 
längden av arbetserfarenhet 
som sjuksköterska i relation till, 
och i interaktion med, 
sjuksköterskans globala 
uppskattning av patientsäkerhet 
på akutvårdssjukhus i Sverige. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Bekvämlighetsurval? 
Inklusionskriterier: Att vara kliniskt 
aktiv i omvårdnaden av 
sjukhuspatienter i medicinsk eller 
kirurgisk vård. 
Exklusionskriterier nämns ej. 
33 083/23 087 
Deltagare: 9236 st. 93% kvinnor, 7 
% män. Medelåldern var 39 år.  
Internt bortfall: 13 851 
Externt bortfall: 9996  
Datainsamlingsmetod: Enkät 
(RN4CAST), (PES-NWI) 

Rekrytering: Skedde genom 
vårdförbundet där alla aktiva 
medlemmar inom medicinska och 
kirurgiska avdelningar fick ta del av 
studien. Studien distribuerades av 
statistiska centralbyrån (SCB). 
Enkäterna är testade sedan tidigare 
och gränsvärden redogörs. 
Hypotes redovisas. 
Etiskt godkänd 
Signifikansnivå: p<0.0001  
Beskrivande och analytisk statistik 
användes. SAS V.9.3 användes. 
 

Bemanning, 
resurshantering, 
sjuksköterske-
läkarrelationer och 
ledning påverkar 
omvårdnadskvalite
t 

Intern valididet: Stärks: av att 
resultatet svara på syftet.  Sänks: 
av internt bortfall. 
Reliabilitet: Stärks: av användning 
av vetenskapligt beprövade 
frågeformulär. 
Objektivitet: Stärks av att metoden 
är välbeskriven och oberoende 
forskare kan återupprepa studien.  
Extern validitet: Stärks  av att 
urvalet är representativt för 
populationen. 

Van Bogaert et al., 
2013 
The relationship 
between nurse 
practice environment, 
nurse 
work characteristics, 
burnout and job 
outcome and quality 
of 
nursing care: A cross-
sectional survey 
Belgien, 2013 

Att utforska de mekanismer i 
sjuksköterskans arbetsmiljö är 
förknippade med arbetsresultat 
och SSK omvårdnaskvalitet. 
Förmedlande variabler som 
testades inkluderade 
sjuksköterskearbetets 
egenskaper som 
arbetsbelastning, socialt kapital, 
beslutslatitud, såväl som 
utbrändhetsdimensioner av 
emotionell utmattning, 
depersonalisering och personlig 
prestation. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urvaltyp: Bekvämlighetsurval 
Inklusionskriterier: ej redovisade 
Antal som tillfrågades ej redovisat 
/antal som  
tackade ja 1201 deltagare 
Kön 1023 kvinnor/ 178 män, 
genomsnittlig ålder 38,3 
yrkeserfarenhet 15,3 år 
Datainsamlingsmetod: Enkät 
(NWI-R) 4 pöang Likertskala, (MBI)  
7-gradig skala -gränsvärde aldrig till 
varje dag, Intensity of Labour Scale- 
4 pöang Likertskala 

Tillvägagångssät : Deltagarna bjöds 
in av en samordnare att frivilligt 
fylla i frågeformulär 
Frågeformulär/instrument innehåll 
är testade och gränsvärden 
redogörs. 
Hypotes finns redovisat-Testad 
strukturell ekvationsmodell. 
Etiskt godkänd 
Signifikansnivå (p < .05) 
Deskriptivstatistik tillämpas 
Statistiska analyser: SPSS, AMOS, 
Cronbach's alpha, 
korrelationskoefficient 

Arbetsbelastning, 
kommunikation 
och ledning 
påverkar 
omvårdnadskvalite
t. 

Intern validitet: Stärks av att 
resultatet svarar på syftet och att 
frågeformulär kopplade tillsyftet 
använts, av att ett låg internt 
bortfall N=12 
Reliabilitet: Stärks av 
frågeformuläret/instrument är 
testade. 

Objektivitet: Stärks av en 

välbeskriven metod 
Extern validitet: Stärks av att 
studien är generaliserbar till den 
undersökta populationen på grund 
av stor mängd deltagare. 

 


