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Introduktion: Patientsäkerhet har en betydande roll i omvårdnaden och baseras på att skydda 

patienten från vårdskador. Årligen drabbas upp till 100 000 personer i Sverige av vårdskador, 

och vårdskador drabbar patienter dagligen. I den moderna omvårdnaden hanterar sköterskorna 

dagligen stress, som orsakas av stressfaktorer som påverkar sjuksköterskornas utförande av 

patientsäker vård. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva riskfaktorer som kan påverka 

patientsäkerheten när sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. Metod: 

Litteraturstudiens grundades på Polit och Becks (2012) niostegsmodell med ett induktivt 

arbetssätt. Efter urval framkom det 13 artiklar som var relevanta för studien. Efter 

granskningen av artiklar skapades tre huvudkategorier och en underkategori. Resultat: 

Litteraturstudiens resultat visas i tre huvudkategorier och en underkategori av riskfaktorer 

som kan påverka patientsäkerheten negativt. Dessa kategorier var Arbetsbelastning, med 

underkategorin Tidsbrist, Avbrott i arbetet samt Kommunikation och samarbete. Resultatet 

visade att många sjuksköterskor upplever höga nivåer av utmattning och utbrändhet, vilket 

kan påverka patientsäkerheten negativt. Slutsats: När sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress finns det flera riskfaktorer som kan leda till misstag och vårdskador. Dessa riskfaktorer 

kan leda till att den arbetsrelaterade stressen ökar, vilket kan leda till ökad utmattning, 

missnöje samt att sjuksköterskorna slutar på sitt arbete. Arbetsrelaterad stress och riskfaktorer 

som upplevs av sjuksköterskor på arbetsplatsen ökar även risker för att begå flera misstag och 

orsakar flera vårdskador som egentligen kunde undvikas. 
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Introduktion 

Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav enligt 28 § i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(1982:763). Enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2011a) håller den svenska hälso- 

och sjukvården hög patientsäkerhet, dock drabbas patienter dagligen av vårdskador. Enligt 

SKL (2016) drabbas upp till 100 000 patienter i Sverige av vårdskada årligen. Vårdskadorna 

beror vanligen på felaktig läkemedelshantering, ingrepp eller behandling (SKL 2011a). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vården bedrivas patientsäkert. Det arbetet som 

hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra ska vara baserad på vetenskaplig evidens och 

beprövad erfarenhet. Enligt McCloskey och Taggart (2010) plågas den moderna 

omvårdnaden av professionella stressfaktorer. Sjuksköterskor hanterar dagligen stress, 

bevittnar dagligen lidande patienter och fungerar som ett stödsystem för patienter och 

anhöriga. Allt detta kan påverka sjuksköterskan emotionellt (McCloskey & Taggart, 2010). 

 

Patientsäkerhet 
Enligt SKL (2012) ingår patientsäkerheten i ett större sammanhang som kallas för 

säkerhetskultur. Definitionen av säkerhetskulturen beskrivs av Glendon och McKenna (1995) 

som ett resultat av värdet, attityder, uppfattningar, kompetens och beteende som delas mellan 

alla individer och grupper, som avgör hängivelsen och förmågan i en organisatorisk styrning 

av hälsa och säkerhet (Glendon & McKenna 1995). Vidare menar SKL (2012) att en god 

patientsäkerhetskultur är viktig, då den genomsyrar hur vårdpersonal förhåller sig till de risker 

som kan uppstå i olika arbetsmoment, och på så vis påverkar den patientsäkerheten (SKL 

2012).  

 

Enligt Socialstyrelsen ses patientsäkerhet som en disciplin som innehåller olika verktyg och 

metoder som strävar efter att skydda patienter mot vårdskador (SOSFS 2005:12). En ny 

patientsäkerhetslag började gälla 1 januari 2011 (SFS 2010:659). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) innebär att en vårdgivare har en skyldighet att patientsäkerhetsarbetet ska utföras 

systematiskt och att kraven på hälso- och sjukvården uppfylls. Enligt Socialstyrelsen (2009) är 

patientens delaktighet viktig när det gäller patientsäkerheten, då patienten är expert på sig 

själv, sina förutsättningar och levnadsförhållanden. Om patienten vill ska därför vården 

planeras, utformas och genomföras så långt det är möjligt i samråd med patienten. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienten bemötas med respekt och omtanke. 

Vidare menar Socialstyrelsen (2009) att patienten behöver få kunskap och information som är 

anpassad till sitt hälsotillstånd, samt vad det finns för undersökningar, behandlingar och vård 

för att kunna vara delaktig i vården. 

 

Åtgärder för att förebygga risken för att patienten ska drabbas av vårdskador ska vidtas. 

Vårdskada innebär lidande, skada som är kroppslig eller psykisk, sjukdom samt dödsfall som i 

vården kunnat undvikas (SOSFS 2005:12). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 

en händelse utredas om en vårdskada har uppstått, eller om det varit risk för en vårdskada. 

Detta för att klarlägga vilka faktorer som har orsakat vårdskadan i form av avvikelser. 

Utredningen ska även beskriva hur en liknande händelse ska kunna undvikas i framtiden, eller 

hur effekter av vårdskador ska kunna minskas om vårdskadan inte går att undvika. Om en 

vårdskada har uppstått har vårdgivaren en skyldighet att informera patienten att händelsen har 

uppstått och vilka åtgärder som ska vidtas för att liknande händelser inte ska upprepas (SFS 

2010:659).  
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Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2011b) om säkrare vård och 

omsorg beskrivs det att forskning kring patientsäkerhet utfördes först på 1990 talet. En av de 

första rapporterna som har beskrivit vårdskada kom år 1991 och visade att 3,7 % av totalt 

30195 patienter i USA hade fått en vårdskada (Leape et al. 1991). Studien visade att en 

tredjedel av alla vårdskador kunde undvikas men väckte inte stora reaktioner då (SKL 2011b). 

Studien av Leape et al. (1991) var senare grunden till rapporten som gjordes år 1999 av 

amerikanska Institute of Medicine i USA som visade att från 44000 till 98000 patienter i USA 

avlider varje år på grund av vårdskador som kunnat undvikas (Corrigan et al. 1999). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska Inspektionen för vård och omsorg ta ett beslut om 

föreläggande om en vårdgivare inte utför de skyldigheter denne har angående 

patientsäkerheten, eller att försummelse eller slarv utgör en fara för patientsäkerheten eller för 

andras säkerhet. Inspektionen för vård och omsorg kan även återkalla en sjuksköterskas 

legitimation (SFS 2010:659).   

 

Socialstyrelsen (2015) skriver i sin lägesrapport om patientsäkerhetsområdet 2015 där det 

framgår en sammanfattning av åren 2010-2014 angående patientsäkerhet som jämfördes med 

lägesrapporten från 2008. Det visade sig att patientsäkerheten ökar genom minskning av 

vårdskador. Socialstyrelsen anser att patientsäkerhet förbättras ständigt, men det finns 

fortfarande stora regionala skillnader (Socialstyrelsen 2015).      

Stress 
Almén (2007) skriver att definition av stress är mångtydig. Enligt McEwen (2008) är hjärnan 

det centrala organet för stress, som bestämmer över vad som är stressande, liksom de 

beteendemässiga och fysiologiska svar på potentiella och faktiska stressorer. Stress förändrar 

hjärnans strukturella och kemiska komponenter som svarar på både akuta och kroniska 

stressfaktorer (McEwen 2008). Vidare tolkar Almén (2007) stress i form av stressorer och 

stressresponsen. Stressorer kan vara i form av stimuli och stressituationer. Stressrespons kan 

tolkas som stressreaktioner eller stressbeteende. Exempel på stress kan vara att individen 

upplever tidsbrist (stresstimuli) som leder till att individen känner sig mindre fokuserad 

(stressrespons). Stress är en individuell upplevelse som ses på den stressrespons efter en 

händelse. Enligt Almén (2007) kan stress upplevas av individen i form av krav och resurser, 

där resurser och krav är stressfaktorer. Krav kan uppfattas som en roll eller uppgift som 

individen ställs inför, till exempel hög arbetsbelastning där individen har för mycket att göra. 

Resurser kan vara i form av tid, ekonomi och avslappningsförmåga. Ett exempel på negativ 

stress blir när individen utsätts för situationer där kraven är för stora och resurserna är för få, 

då individen ej kan utföra arbetet på ett säkert och strukturerad sätt. För att kunna minska 

stress bör individen minska kraven eller höja resurserna (Almén 2007). Enligt Parmsund et al. 

(2009) höjs kroppens beredskap vid akut stress i form av ökad reaktionsförmåga och 

koncentrationsförmåga under en kort period. När kroppen utsätts för långvarig stress (över 

tid) ökar risken för att drabbas av skadliga effekter eller sjukdomar (Parmsund et al. 2009).   

 

Det generella adaptionssyndromet, som är en av kroppens respons på stress, består enligt 

Selye (1950) av 3 faser. Första fasen kallas för alarmfasen. Vid påfrestning avstannar all 

kroppens aktivitet och individen försöker orientera sig genom att omedvetet välja reaktion och 

strategi för att lösa problemet. Sedan kommer den andra fasen, motståndsfasen som 

förbereder och samlar mängder av energi och motståndskraft i kroppen för att möta angreppet. 

Om problemet kvarstår inträder den tredje fasen som kallas utmattningsfasen. Enligt Almén 

(2007) visas utmattningsfasen genom att individen börjar urskilja effekterna av den extrema 

överansträngning som kroppen varit utsatt för en längre period. Utmattningsfasen uppkommer 
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när individens resurser blir tömda och då individen mest sårbar för sjukdomar och i vissa fall 

kan leda till kollaps eller död. 

 

Arbetsrelaterad stress  
Enligt Parmsund et al. (2009) speglas arbetsrelaterad stress av kontroll och krav som upplevs i 

arbetssituationer, som i sin tur kan leda till negativa stressreaktioner. Krav är en stressor som 

triggas av tidspress eller en stor arbetsmängd. Att ha kontroll över arbetet avses som möjlighet 

att kunna påverka arbetssituationen. Höga krav i kombination med låg kontroll kan leda till 

skadlig stress. Symtom som tyder på skadlig stress är ständigt trötthet, insomningsproblem 

samt muskelvärk. Enligt Evans et al. (2008) kan fatigue (kronisk trötthet) relateras till längden 

av arbetspass eller övertid eller båda och som sjuksköterskor gör under längre period på 

arbetsplatsen. Sedan beskriver Parmsund et al. (2009) andra faktorer som kan leda till skadlig 

stress som är orimliga mål, hård styrning av ledningen på arbetsplatsen, brist på belöning samt 

känsla av låg kontroll på grund av kunskapsbrist. Park och Kim (2013) beskriver att 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress kan bero på obekväma arbetstider, brist på autonomi 

och instabilitet på jobbet, som kan orsaka incidenter. Dessutom kan sjuksköterskans kognitiva 

förmåga påverkas av stress. Det kan visas i form av att minnet påverkas negativt och 

förmågan att minnas en uppgift, samt den information som är relaterad till den uppgiften 

försämras. Uppmärksamheten kan påverkas av att förmågan att hålla fokus på en uppgift som 

utförs försämras. Förmågan att utföra en uppgift som den är avsedd och lämpad för att göras 

kan försämras (Park & Kim 2013).  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) orsakar arbetsrelaterad stress ohälsa och sjukskrivning bland 

vårdpersonal som leder till sänkt patientsäkerhet. För att kunna förbättra vården behövs det tas 

reda på hur sjuksköterskor upplever den arbetsrelaterade stressen, och hur den påverkar 

patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket 2013). Enligt Park och Kim (2013) äventyras 

patientsäkerheten när sjuksköterskor känner sig stressade. Detta krockar med Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) som beskriver att vården ska vara patientsäker och utföras 

med god kvalitet, individuellt anpassad omvårdnad samt att patienten ska vara delaktig i sin 

egen vård. 

 

Problemformulering 

Patientsäkerheten är en grundläggande förutsättning för att vården ska hålla en god kvalité. 

Dock uppkommer många vårdskador. Det finns flera orsaker som kan leda till att en 

vårdskada uppstår. När sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress kan detta leda till att 

deras kognitiva förmåga försämras, vilket kan leda till försämrad arbetsprestation som i sin tur 

kan påverka patientsäkerheten negativt. Åtgärder för att förebygga att vårdskakor inträffar är 

grundläggande krav inom sjukvården. Därför är det viktigt att identifiera vilka riskfaktorer 

som kan påverka patientsäkerheten för att kunna implementera åtgärder i vårdverksamheten 

för att förebygga risken för vårdskador. 

 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva riskfaktorer som kan påverka patientsäkerheten när 

sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. 
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Metod 

Litteraturstudien utfördes enligt ett systematiskt arbetssätt. Att arbeta enligt ett systematiskt 

arbetssätt innebär ett strukturerat sökande av kvalitativa och kvantitativa artiklar i olika 

databaser. Artiklarna ska kritiskt granskas och sedan sammanställas. Detta beskrivs enligt 

niostegsmodellen av Polit och Beck (2017), som är fritt översatt från engelska. 

1. Formulera och förfina syfte. 

2. Utforma sökningen genom att välja databaser och identifiera sökord. 

3. Söka efter, identifiera och hämta potentiella primärkällor. 

4. Granska källorna för relevans och lämplighet.  

5. Läsa källmaterialet. 

6. Tolka och sammanfatta artiklarna.  

7. Kritiskt granska och utvärdera artiklarna. 

8. Analysera, integrera information, kategorisera teman. 

9. Förbereda syntes, kritisk sammanfattning. 

 

Litteratursökning 
Studien påbörjades med formulering av syftet och frågeställningar enligt steg 1 i Polit och 

Beck (2017) niostegsmodell. I steg 2 valdes sedan databaser, sökord och inklusions- 

respektive exklusionskriterier. Databasen CINAHL valdes ut då alla artiklar handlar om 

omvårdnad, och databasen PubMed valdes då artiklarna handlar om medicin och omvårdnad 

(Polit & Beck 2017). Kriterierna bestämdes för att begränsa sökningen och få relevanta 

artiklar som kunde svara mot syftet och för att andra skulle kunna göra en ny sökning med 

liknande resultat (Polit & Beck 2017). Sökorden söktes först enskilt för att få reda på 

forskningsområdets storlek och sedan i kombination med varandra enligt steg 3 av Polit och 

Beck (2017) niostegsmodell. 

 

I databasen CINAHL söktes samtliga sökord som Major Headings och i PubMed söktes 

alla  sökord utom Nurs* som MeSH-termer (Medical Subject Headings). Sökorden som 

användes i CINAHL var Nurse attitudes, Patient safety, Workload och  Stress occupational. I 

PubMed användes sökorden Nurs*, Patient safety, Workload och Stress psychological. De 

valda sökorden i databasen CINAHL kombinerades med Nurse Attitudes AND Patient Safety 

AND Workload vilket gav 31 träffar (sökning 5 i Tabell 1). Därefter kombinerades sökorden 

Nurse Attitudes AND Patient Safety AND Stress, Occupational vilket gav 19 träffar (sökning 

6 i Tabell 1). I databasen PubMed kombinerades sökorden Nurs* AND Patien Safety AND 

Workload, vilket gav 82 träffar, (sökning 5 i Tabell 2). Slutligen kombinerades 

sökorden  Nurs* AND Patien Safety AND Stress, Psychological, vilket gav 56 träffar. Totalt 

framkom 50 artiklar från databasen CINAHL och 138 artiklar från databasen PubMed. Alla 

sökningar utfördes med inklusions- och exklusionskriterier applicerade. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklarna som söktes fram hade blivit granskade (peer review) och publicerade år 2007 och 

framåt. Artiklarnas språk skulle vara på engelska eller svenska. I databasen PubMed 

kryssades det i att artiklarna skulle handla om människor. Artiklar som är reviewed 

exkluderades. Professioner som inte faller under allmänsjuksköterska exkluderades. 
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Tabell 1. Databassökning i databas CINAHL- antal artiklar vid urval 1-3  

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Nurse attitudes (MH) 8925    

S2 Patient safety (MH) 14703    

S3 Workload (MH) 4365    

S4 Stress, Occupational (MH) 4132    

S5 S1 AND S2 AND S3 31 8 5 5 

S6 S1 AND S2 AND S4 19 5(2) 1 1 

 Summa S5 och S6 50 11 6 6 

MH - Major Headings  

() - interna dubbletter, (()) - externa dubbletter 

Totalt- exkluderar dubbletter 

 

Tabell 2. Databassökning i databas PubMed- antal artiklar vid urval 1-3  

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Nurs* 204490    

S2 Patient safety (MeSH) 10452    

S3 Workload (MeSH) 8342    

S4 Stress, Psychological (MeSH) 41258    

S5 S1 AND S2 AND S3 82 19 6 6 

S6 S1 AND S2 AND S4 56 16(8) 1((1)) 1 

 Summa S5 och S6 138 35 7 7 

MeSH = Medical Subject Headings, * = Explode 

()- interna dubbletter, (())- externa dubbletter 

Totalt- exkluderar dubbletter 

 

Urval 1 
Databassökningen gav totalt 188 artikelträffar. Artiklarnas titel och abstrakt lästes igenom 

enligt steg 4 i niostegsmodellen av Polit och Beck (2017) för att bedöma om de uppfyllde 

litteraturstudiens inklusion- och exklusionskriterier samt om de kunde svara mot 

litteraturstudiens syfte. Totalt framkom 46 relevanta artiklar i urval 1. Interna dubbletter från 

de olika databaserna redovisas i respektive tabell.  

 

Urval 2 
Urvalsprocessen fortsatte enligt steg 5 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell. De 46 

relevanta artiklarna från urval 1 lästes igenom i helhet, först enskilt och sedan gemensamt av 

författarna. Sedan tolkades och sammanfattades artiklarna enligt steg 6, och relevanta artiklar 

som svarade mot studiens syfte valdes ut. Totalt valdes 13 artiklar till urval 2. Från CINAHL 
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valdes 6 artiklar och från PubMed valdes 7 artiklar. Artiklarna som valdes bort var inte 

relevanta på grund av att de inte svarade mot studiens syfte eller inte uppfyllde exklusion- och 

inklusionskriterierna. Artiklar med informanter som jobbade på intensivvård, neonatalvård 

samt de jobbade som barnmorskor eller läkare valdes bort. Bortfallet bestod av 33 artiklar.  

 

Urval 3 
Enligt Polit och Beck (2017) niostegsmodell innebär steg 7 att de utvalda artiklarna ska bli 

kritiskt granskade och utvärderade för att säkerhetsställa kvaliteten på artiklarna. 

Granskningen genomfördes enligt granskningsmallarna Checklista för kvalitativa artiklar och 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier av Forsberg & Wengström 

(2015). Samtliga artiklar blev godkända enligt kvalitetsgranskningen och användes till 

studiens resultat.  

 

Databearbetning 
Databearbetningen utfördes enligt steg 8 av Polit och Beck (2017). Artiklarna skrevs ut i 

fulltext i pappersform, och numrerades 1-12. Författarna till litteraturstudien läste först 

igenom artiklarna enskilt och markerade med avvikande färg den relevanta informationen från 

artiklarnas resultat. Sedan lästes artiklarna igenom tillsammans för att bearbeta det valda 

relevanta resultatet. Informationen skrev på post-it lappar, och jämfördes med varandra. 

Sedan skrevs informationen in i en tabell i ett dokument för att få en överblick över resultaten. 

Resultatet lästes och granskades, samt de meningar som handlade om samma saker i de olika 

artiklarna delades in i kategorier som svarade mot studiens syfte. Kategorierna 

sammanställdes kritiskt och systematiskt i litteraturstudiens resultat enligt steg 9 i Polit och 

Beck (2017) niostegsmodell. 

 

Forskningsetiska ställningstagande 

Alla referenser som används till litteraturstudien har tydligt redovisats både i text och i 

referenslistan. De artiklar som använts har övervägts etiskt eller blivit godkända av en etisk 

kommitté, enligt Polit och Beck (2017) och Forsberg och Wengström (2015). Endast 

primärkällor har använts till studien. Artiklarna får inte förvrängas, fabriceras eller plagieras 

(Forsberg & Wengström 2015). Alla artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål. För att minska risken för feltolkning har engelskt lexikon använts vid 

svåra ord och meningar. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det oetiskt att endast 

fokusera på artiklar som stöder forskarens egen åsikt och som stödjer studiens syfte. För att 

minimera denna risk för godtycklighet så har alla artiklar med relevans för studiens syfte 

tagits med. 
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat byggs på 13 artiklar varav 9 kvantitativa samt 4 kvalitativa metoder. 

Resultatet fördelas i tre huvudkategorier och en underkategori: Arbetsbelastning med 

underkategori Tidsbrist, “huvudkategorier” Avbrott i arbetet samt Brister i kommunikation 

och samarbete, vilket redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Riskfaktorer som kan påverka patientsäkerheten när sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. 

 

Arbetsbelastning 
Längden på sjuksköterskans arbetsdag påverkar risker för att patientsäkerheten försämras. 

Sjuksköterskor som arbetade 12 timmars-arbetspass har större risk för att begå misstag (Jones 

&  Johnston 2012). Desto fler timmar som sjuksköterskor jobbar, desto större risk för att det 

oftare uppstår kommunikationsbrister, vårdskador, fel vid patientidentifiering och klagomål 

från patienterna (Kunaviktiku et al. 2015). Förlängda arbetspass kan leda till ökad emotionell 

utmattning, depersonalisering och fysiska besvär (Kunaviktiku et al. 2015). Höga krav som 

ställs på sjuksköterskan från läkare, patienter och anhöriga, kan leda till ökad arbetsbelastning 

i form av för få resurser, bristande tillgänglighet eller personal, som slutligen  kan leda till att 

sjuksköterskor upplever låg personlig kontroll. Låg personlig kontroll leder till känsla av 

utmattning samt depersonalisation (Ramanujam et al. 2008). Arbetsbelastningen påverkar 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och vilja att lämna jobbet (Aiken et al. 2012; You et al. 

2012). Sjuksköterskor känner låg arbetstillfredsställelse på grund av hög arbetsbelastningen 

(Kunaviktiku et al. 2015) och missnöje på jobbet (Coetzee et al. 2013; You et al. 2012). Ett 

ökat antal patienter som varje sjuksköterska har ansvar för ökar risken för försämrad 

vårdkvalitet och patientsäkerhet (You et al. 2012).  Om antalet patienter per sjuksköterska är 

för stort kan det leda till lägre arbetstillfredsställelse och ökat missnöje, stress, utmattning och 

frustration då sjuksköterskorna upplever oförmåga att utföra vården på ett korrekt och säkert 

sätt (Moore et al. 2016; You et al. 2012). På grund av hög arbetsbelastning fokuserar 

sjuksköterskor i förstahand att utföra arbetsuppgifter och i andra hand på patientvård (Chan et 

al. 2013; Moore et al. 2016). Hög arbetsbelastning är starkt förknippad med sjuksköterskornas 
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utbrändhet (Kirwan et al. 2013) och missnöje (Aiken et al. 2012; Ramanujam et al. 2008; You 

et al. 2012), som leder till att sjuksköterskorna anser att patientsäkerheten och vårdkvaliteten 

försämras (Aiken et al. 2012; Ramanujam et al. 2008). Sjuksköterskorna uppgav att de blev 

utmattade i ett försök att upprätthålla och utföra vården på ett patientsäkert sätt (Ramanujam 

et al. 2008) och sjuksköterskorna ansåg att stress och hög arbetsbelastning försämrade deras 

syn på patientsäkerheten (Kirwan et al. 2013) och arbetsprestation (Gabrani et al. 2014). Nära 

hälften av alla tillfrågade sjuksköterskor uttryckte en vilja av att lämna sitt jobb (Coetzee et al. 

2013; Kunaviktiku et al. 2015). 

 

Tidsbrist 

Sjuksköterskor ansåg att om det var fokus på att jobba snabbt istället för patientsäkert, kunde 

det leda till att genvägar togs, som kunde påverka patientsäkerheten negativt (Lawton et al. 

2012). Ett sätt att reducera den tidspress som sjuksköterskorna upplever är rutiner. Rutiner 

kan leda till att patienten blir förbisedd, sjuksköterskorna utför uppgifter per automatik och 

uppmärksamheten och noggrannhet försämras (Chan et al. 2013). Tidsbrist kan orsaka att 

incidenter relaterade till försummelse inte upptäcks (Ramanujam et al. 2008) och att det inte 

finns tid till patientcentrerad vård (Moore et al. 2016). Vid oväntade händelser upplever 

sjuksköterskorna tidsbrist då de ägnade all tid och fokus hos en patient. De andra 

sjuksköterskorna hjälpte då till och tog ansvar för fler patienter, (Chan et al. 2013; Moore et 

al. 2016) vilket kunde leda till känsla av att inte hinna med alla patienter (Moore et al. 2016). 

För många patienter per sjuksköterska kan innebära att sjuksköterskan inte har tid att upptäcka 

förändringar hos patienter (Ramanujam et al. 2008), reflektera över varför patienten mår som 

hen mår (Chan et al. 2013) eller svara på larm, som i sin tur kan öka fallrisken (Moore et al. 

2016). Mycket tid går åt till dokumentering, vilket skapade frustration hos sjuksköterskorna 

när de upplevde att det minskade tiden de hade för att utföra patientvård (Chan et al. 2013). 

Tidsbrist kan påverka relationen med patienten (Moore et al. 2016) och hur bra 

sjuksköterskan lär känna patienten (Chan et al. 2013). Att prata med patienten anses som 

mindre viktig uppgift av de andra sjuksköterskorna och kan skapa irritation om andra viktiga 

uppgifter inte hinns med, och de andra sjuksköterskorna måste göra dem istället (Chan et al. 

2013). Tidsbrist kan leda till att undervisning till patienter blir lågprioriterad, vilket kan leda 

till att utbildningen inte utförs fullständigt eller uteblir (Moore et al. 2016). En stor andel av 

sjuksköterskorna uppgav att de kände osäkerhet över att patienterna skulle klara sig själva 

efter utskrivning (Coetzee et al. 2013; You et al. 2012). 

 

Avbrott i arbetet 
Den vanligaste orsaken till att sjuksköterskorna begick misstag var att de blev avbrutna eller 

distraherade (Donaldson et al. 2014). Den allra största orsaken till avbrott i arbetet var att 

andra sjuksköterskor bad om hjälp (Sörensen & Brahe 2014). Avbrott skedde vanligast vid 

icke patientnära platser, såsom i läkemedelsrummet och i sjuksköterskeexpeditionen, och när 

sjuksköterskan utförde iordningställning av mediciner och administrativt arbete (Sörensen & 

Brahe 2014). Sjuksköterskorna uppgav att timing mellan läkarronden och medicin 

administrering kunde krocka, och på så vis öka medicinrelaterade misstag (Lawton et al. 

2012). De vanligaste misstag vid medicinering var i form av fel tid, fel teknik, fel dos eller att 

läkemedel inte fanns tillgängliga (Donaldson et al. 2014). Alla avbrott krävde tid till att åter 

hitta fokus och samla tankarna. Sjuksköterskorna kan hamna i dilemman mellan att behålla 

fokus och vara tillgänglig (Sörensen & Brahe 2014). Sjuksköterskorna uppgav att avbrott 

uppkom ofta, och var en konstant källa till irritation och stress (Lawton et al. 2012). De 

avbrott som sjuksköterskorna ansåg var onödiga eller har kunnat skjutas upp orsakade 
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frustration och ansågs som ett olämpligt beteende och brist på respekt (Sörensen & Brahe 

2014). Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig utnyttjade och de inte kunde utföra sin roll 

effektivt då alla frågor från kollegor orsakade att de tappade fokus på uppgiften som de höll 

på med (Lawton et al. 2012).  

 

Brister i kommunikation och samarbete 
Sjuksköterskorna uppgav att de dagligen behövde bevisa att de hade hög grad av skicklighet 

och kompetens (Lawton et al. 2012). När sjuksköterskor med hög erfarenhet kände sig osäkra 

var sannolikheten låg att de skulle fråga mindre erfarna sjuksköterskor om råd och hjälp. 

Sjuksköterskor oavsett erfarenhet uppgav att de ibland hellre tog risken att göra fel än 

att  frågar andra om hjälp (Lawton et al. 2012). Nästan hälften av sjuksköterskorna uppgav att 

de kände sig obekväma med att diskutera misstag på arbetet (Gabrani et al. 2014), men om en 

incident inträffat på jobbet uppgav sjuksköterskorna att de oftast vände sig till kollegor för att 

få stöd (Jones &  Johnston 2012). Relationen mellan sjuksköterskan och även all annan 

sjukvårdspersonal påverkar attityden kring att ifrågasätta andras misstag. Många 

sjuksköterskor uppgav att arbetsmiljön påverkar förmåga att läras av andras misstag (Gabrani 

et al. 2014). När sjuksköterskorna behövde fråga om råd så vände de sig till de mest erfarna 

sjuksköterskorna (Lawton et al. 2012; Sörensen & Brahe 2014).  
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva riskfaktorer som kan påverka patientsäkerheten när 

sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. I studiens resultat framkom tre huvudkategorier 

och en underkategori: huvudkategorin Arbetsbelastning med underkategorin Tidsbrist, och 

huvudkategorierna Avbrott i arbetet samt Brister i kommunikation och samarbete. 

 

Resultatdiskussion 
 

Arbetsbelastning 
I resultatet av studien framkom det att arbetslängden kunde leda till att sjuksköterskor kunde 

känna utmattning som kunde påverka patientsäkerheten negativt. Resultatet från en annan 

studie visar att fatigue (kronisk trötthet) är direkt kopplad till längden av sjuksköterskans 

arbetspass eller övertid (Evans 2008). I litteraturstudiens resultat framkom att  hög 

arbetsbelastning ställde stora krav på sjuksköterskorna och kunde leda till känsla av stress, 

utmattning och missnöje och slutligen leda till utbrändhet. Enligt Almén (2007) och Parmsund 

et al. (2009) kan för höga krav, för få resurser och låg personlig kontroll leda till skadlig stress 

som i längden kan innebära att individen drabbas av utbrändhet orsakad av långvarig stress. 

Studien av Russell (2015) menar att sjuksköterskor ansåg att vården till patienterna kunde bli 

påverkad på grund av utbrändhet. Kovner et al. (2007) och Russell (2015) menar att en känsla 

av otillräcklighet och oförmåga att utföra sina dagliga uppgifter är en stark källa till stress. 

Vidare visade litteraturstudiens resultat att många sjuksköterskor kände låg 

arbetstillfredsställelse och en vilja att lämna arbetet. Enligt Russell (2015) anser 

sjuksköterskorna att en konsekvens när sjuksköterskor slutar på arbetet leder till ökad 

arbetsbelastning för dem som är kvar, då de blir underbemannade och får ta ansvar för en 

större andel patienter per sjuksköterska (Russell 2015). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska 

sjukvårdspersonal vara lättillgänglig, detta motsätter studiens resultat som visade att 

personalbrist och för hög arbetsbelastning gör att sjuksköterskor har inte tid att vara 

tillgänglig för alla. Enligt Rudman et al. (2014) är sjuksköterskornas avsikt att lämna jobbet 

som störst under första arbetsåret och Kovner et al. (2007) visade att 20% av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna som jobbat 18 månader bytt jobb minst en gång. Vidare 

menade Kovner et al. (2007) att de flesta sjuksköterskorna var nöjda med sitt jobb, medans 

litteraturstudiens visade att många sjuksköterskor uppgav att de kände missnöje med jobbet. 

Studiens resultat stärks av Arbetsmiljöverkets (2013) rapport som visar att sjukvården och 

hälsosektorn i Sverige är betydligt mer utsatt för arbetsrelaterad stress som orsakar missnöje 

och sjukskrivningar än andra sektorer som exempelvis transport- och hotellsektorn. Det 

framgår även i rapporten att stressig arbetsmiljö för personalen påverkar även 

patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket 2013). I litteraturstudiens resultat framgår att i den 

dagliga vården är arbetsbelastningen hög (Aiken et al. 2012; Ramanujam et al. 2008). Av 

resultatet framkom indikationer på att hög arbetsrelaterad stress kan leda till att 

sjuksköterskornas hälsa försämras, vilket i sin tur skulle kunna leda till att sjuksköterskorna 

blir mindre noggranna i sitt jobb och utsätter patientsäkerheten för fara.  

 

Tidsbrist 
Litteraturstudiens resultat visade att tidsbrist och fokus på att utföra vården snabbt kunde 

innebära risker för patientsäkerheten. Berland et al. (2007) menar att för att minska risken för 

att incidenter inträffar är det viktigt att andra sjuksköterskor, främst de mer erfarna, tillåter 

sjuksköterskorna att ta den tid de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter patientsäkert. 

Litteraturstudiens resultat visade att tidsbrist kunde leda till att patienten blev förbisedd och 
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att ge patienten information och utbildning blir lågprioriterat. Detta krockar med 

Socialstyrelsen (2009) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som menar att patienten 

ska, så långt som möjligt, kunna vara delaktig i sin egen vård. Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) ska patienten bemötas med respekt och omtanke, men i studiens resultat 

uppgav sjuksköterskorna att tidsbristen kan innebära att patientvård kan bli framskjuten eller 

missad, och relationen med patienten kan påverkas negativt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763) ska goda kontakter mellan patienter och sjukvårdspersonal främjas, för att 

uppfylla kraven på god vård (HSL 1982:763). Tid är en avgörande resurs i sjuksköterskans 

arbete. Enligt lag ska vården vara säker och av god kvalitet (HSL 1982:763; SFS 2010:659), 

men tidsbrist kan orsaka att patientsäkerheten äventyras genom att patienterna lågprioriteras 

då all fokus istället läggs på att hinna utföra arbetsuppgifterna, vilket kan öka risken för flera 

vårdskador uppstår.  

 

Avbrott i arbetet 
Litteraturstudiens resultat visade att avbrott var vanligt samt orsakade att sjuksköterskorna 

tappade fokus och ökade risken för misstag. I en annan studie har liknande resultat 

framkommit som visar på att dålig arbetsmiljö med många avbrott stör sjuksköterskans 

tankegång och kan orsaka misstag (Berland et al. 2007). Studien av Potter et al. (2005) visade 

att sjuksköterskorna inte försökte ta kontroll över antalet avbrott, utan accepterade dem som 

en del av arbetet. Avbrott i arbetet uppkommer ofta och orsakar irritation och stress (Potter et 

al. 2005). Resultatet från litteraturstudien och andra studier pekar därmed på att avbrott i 

arbetet kan innebära att sjuksköterskans fokus störs, och det kan finnas svårigheter i att 

återhämta fokusen. Brist på fokus kan i sin tur leda till att sjuksköterskor begår flera misstag 

och kan orsaka att vårdskador uppstår som egentligen kunde undvikas.  

 

Kommunikation och samarbete 
Litteraturstudiens resultat visade att relationen mellan sjuksköterskan och kollegorna spelade 

stor roll för ifrågasättandet av de sjuksköterskornas andras misstag. Det finns studier som har 

fått liknande resultat som visade att bra relationer mellan kollegor har en betydelsefull 

påverkan för ifrågasättandet av andras misstag (Berland et al. 2007; Espin et al. 2007). Espin 

et al. (2007) ansåg även att den påverkan incidenten hade för patienten i viss grad kunde 

påverka sannolikheten för att sjuksköterskorna skulle påpeka andras misstag (Espin et al. 

2007). Resultatet visar på vikten av att kommunicera i vården och försöka minimera stress 

och arbetsbelastningen i form av samarbete och god kontakt mellan sjuksköterskor. Negativa 

känslor mellan sjuksköterskor kan orsaka skadlig stress och minska patientsäkerheten. 

Relationen påverkar patientsäkerheten, och om sjuksköterskorna inte ifrågasätter varandras 

misstag, uppmärksammas inte dessa, vilket kan leda till att sjuksköterskorna gör om samma 

misstagen igen, och inte lär sig något av sina egna misstag. Enligt Nielsen et al. (2012) visar 

det sig att dåliga relationer mellan sjuksköterskor är en riskfaktor som leder till stress och 

minskad patientsäkerhet. 

 

Metoddiskussion 
För att finna relevanta artiklar till litteraturstudiens resultat användes databaserna CINAHL 

och PubMed. Eftersom databasen PubMed har inriktning på både omvårdnad och medicin 

(Polit och Beck 2017) användes sökordet Nurs*, för att smala ner träffarna så de skulle handla 

om omvårdnad. I CINAHL valdes sökordet Nurse attitudes för att det omfattade 

sjuksköterskornas upplevelse. Sökordet Stress, occupational användes i CINAHL för att 

belysa den arbetsrelaterade stressen. I PubMed användes sökordet Stress, psychological, då 
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den omfattade den arbetsrelaterade stressen. Svarsfrekvensen på artiklarna varierade mellan 

42% till 92%. De artiklarna som hade låg svarsfrekvens valdes att inkluderas ändå på grund 

av ett stort antal personer som deltog, och därför bedömdes resultatet i artiklarna som 

trovärdigt och relevanta för litteraturstudien. Artiklarna som studiens resultat baseras på kom 

ifrån olika länder, USA, England, Kina, Thailand, Sydafrika och Danmark. Fördelen med att 

ha många olika länder som observerat liknande problem kan visa på hög trovärdighet i 

resultatet (Forsberg & Wengström 2015), då man alltså kan se en liknande problematik på 

flera olika håll i världen. Det börs dock tas i beaktning att arbetsbelastningen kan variera stort 

i de olika länderna, eller upplevelsen av vad som är en hög arbetsbelastning eller för lite 

personal, vilket i sig kan minska trovärdigheten i studiens resultat. Det bör också ta i 

beaktning att länderna har olika lagstiftningar, ekonomiska- och sociala förutsättningar som 

kan skilja sig åt och därför påverka resultatet. Det som bedöms som en normal 

arbetsbelastning i Thailand eller Kina kanske skiljer sig från hur man bedömer samma 

frågeställning i Danmark eller USA. 

 

Samtliga artiklar som användes till studien var skrivna på engelska, vilket innebar att det 

fanns risk för feltolkning. Lexikon användes för att översätta svåra ord och meningar. 

Författarna läste artiklarna först enskilt, och sedan tillsammans för att diskutera och reflektera 

över innebörden i artiklarnas resultat och reducera risken för feltolkning. 

 

Klinisk betydelse 

Litteraturstudien visade att det finns flera olika riskfaktorer som kan påverka 

patientsäkerheten. Den höga arbetsbelastningen kan orsaka utmattning och utbrändhet hos 

sjuksköterskorna, vilket kan leda till missnöje och vilja att lämna jobbet. På grund av den 

negativa inverkan, dessa riskfaktorer hade på patientsäkerheten och sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse uppstår en dubbel problematik som hälso- och sjukvården ställs inför. 

Den negativa påverkan på patientsäkerheten utgör en risk för patienterna som vårdas. Att 

drabbas av vårdskada kan innebära stora, negativa konsekvenser för individen. Därför är det 

av stor vikt att alla plan inom hälso- och sjukvården, från ledningsnivå till vårdpersonal, 

jobbar efter ett gemensamt mål för att öka patientsäkerheten. 

 

Förslag till fortsatta studier 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress orsakades främst av hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara en fördjupning 

inom dessa riskfaktorer genom intervjuer med sjuksköterskor. Detta för att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever att den arbetsrelaterade stressen påverkar patientsäkerheten och deras 

upplevelse hur den kan minskas och förebyggas. 

 

Slutsats 

När sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress finns det flera riskfaktorer som kan leda till 

misstag och vårdskador. Dessa riskfaktorer kan leda till att den arbetsrelaterade stressen ökar, 

vilket kan leda till ökad utmattning, missnöje samt att sjuksköterskorna slutar på sitt arbete. 
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Denna problematik kan leda till förödande konsekvenser för sjukvården då stora 

avgångar/uppsägningar från sjuksköterskor endast skulle leda till ytterligare tidsbrist och 

arbetsbelastning och som ytterligare påverkar patientsäkerheten negativt. Arbetsrelaterad 

stress och riskfaktorer som upplevs av sjuksköterskor på arbetsplatsen ökar även risker för att 

begå flera misstag och orsakar flera vårdskador som egentligen kunde undvikas.  
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sjuksköterskorna på avdelningen fick 
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upplevde att patientsäkerheten blev 
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högre. Sjuksköterskorna kände rädsla 
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bortfallet från studien var 182 

enkäter.  
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Sjuksköterskor upplever att ökade krav 
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design. 

Urval/bortfall: 5 sjuksköterskor 

som jobbar på kirurgavdelning 
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Intervjuer och observation. 

Sjuksköterskor med frågor, ofta 

mindre erfarna sjuksköterskor till de 

mer erfarna, var den största orsaken till 

avbrytningar. Onödiga avbrytningar 

orsakade frustration. Observanterna 

noterade många fler avbrytningar än 

vad sjuksköterskor själva gjorde. 

Avbrott krävde tid för sjuksköterskor 

att samla tankarna och hitta fokus igen. 

Ett av fem avbrott inträffade när 

sjuksköterskan höll på med 

iordningställning av läkemedel.  
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Kina 

2012 Att avgöra i vilken 
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ramen för sjukvårdspraxis 

förknippas med god 

kvalitet och säker vård, 

patientens upplevelse av 

vården och 

sjuksköterskornas 

arbetskraftsfaktorer såsom 

trivsel på jobbet och 

arbetsrelaterad utbrändhet. 

Kvantitativ studie.  

Urval/Bortfall: 
10221 enkäter skickades ut till 

sjuksköterskor, 9688 svarade, vilket 

gav en svarsfrekvens på 95%. 
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Arbetsmiljön är starkt relaterad till 

sjuksköterskans nivå av utbrändhet 

och missnöje, samt synen på 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

 

 


