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Abstrakt:  
Bakgrund: Arbetet på en akutmottagning beskrivs som stressfyllt och innebär hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Sjukvården regleras av ett antal lagar för att 

säkerställa att vården håller god kvalitet och även arbetsmiljön för sjuksköterskorna 

regleras i lagar och föreskrifter. Det är sjuksköterskans kompetensområde och ansvar att 

bedriva säker vård och se till att patienter inte far illa i sjukvården. Att vara sjuksköterska 

på en akutmottagning är både ansvarsfullt och krävande. Därför behövs sammanställd 

kunskap om hur sjuksköterskorna upplever att deras arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten. Syfte: Syftet var att beskriva arbetsrelaterad stress, hög 

arbetsbelastning och patientsäkerhet på en akutmottagning ur sjuksköterskans 

perspektiv. Syftet kompletteras av tre frågeställningar: Vilken upplevelse och 

uppfattning har sjuksköterskan om arbetsrelaterad stress? Vilken upplevelse och 

uppfattning har sjuksköterskan om hög arbetsbelastning? Vilken upplevelse och 

uppfattning har sjuksköterskan om hur arbetsrelaterad stress och hög arbetsbelastning 

påverkar patientsäkerheten? Metod: Arbetet har utformats som en litteraturöversikt. 

Artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl och kvalitetsgranskats med hjälp av 

färdiga mallar från Högskolan Dalarna. Artiklarna har analyserats efter att de lästs 

igenom och har sedan kategoriserats avseende likheter och skillnader. Utifrån dessa 

kategorier har huvudkategorier och underkategorier skapats som resultatet presenterats 

under. Författarna till litteraturöversikten har reflekterat över sin egna förförståelse och 

strävat efter ett objektivt förhållningssätt till resultatet. Resultat: Litteraturöversikten 

resulterade i tre huvudkategorier: (1) sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av 

arbetsrelaterad stress, (2) sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av hög 

arbetsbelastning och (3) sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av påverkan på 

patientsäkerheten. Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor 

upplevde arbetsrelaterad stress när arbetsbelastningen var hög. Personalbrist, stort antal 

patienter, tidsbrist och dålig kommunikation och bristande teamwork var bakomliggande 

faktorer för hög arbetsbelastning. Vid arbetsrelaterad stress och hög arbetsbelastning 

upplevde sjuksköterskorna att patientsäkerheten påverkades negativt. 

Nyckelord: Arbetsbelastning, Arbetsrelaterad stress, Litteraturöversikt, 

Sjuksköterskans upplevelse, Säker vård 

 
 



 

 
 

Abstract: 
Background: To work in an emergency department is described as stressful and means 

high workload for the staff, which leads to work related stress. The healthcare is 

controlled by laws to ensure that the quality of the care is good. It is in the nurses 

competence to manage a safe care and ensure that patients doesn´t get hurt. It is both 

demanding and the nurse has a responsibility when working in an emergency 

department. That’s why compiled knowledge is needed to find out nurses experience of 

how their work environment affects the patient safety. Aim: The aim of this literature 

review was to describe work related stress, high workload and patient safety in an 

emergency department from a nurses’ perspective. The aim divides in three issues: What 

experiences and perceptions do nurses have of work related stress? What experiences 

and perceptions do nurses have of high workload? What experiences and perceptions do 

nurses have of how work related stress and high workload impacts patient safety? 

Method: This essay has been designed as a literature review. Articles has been searched 

from two databases called PubMed and Cinahl and also it´s quality has been controlled 

by templates from Högskolan Dalarna. The articles is analysed by the writers of this 

essay reading through them and then categorized them by similarity and differences. 

From those categories main- and subcategories were formed under which the results is 

presented. The writers of this essay has reflected over their own understanding and 

therefore aimed for an objective approach of the result. Results: The literature review 

resulted in three main themes: (1) nurses experiences and perceptions of work related 

stress, (2) nurses experiences and perceptions of high workload and (3) nurses 

experiences and perceptions of impact on patient safety. Conclusion: The result of this 

literature review shows that nurses experienced work related stress in times of high 

workload. Shortages in staffing levels, a large number of patients, lack of time and poor 

communication and poor teamwork contributed to create and increase high workload. 

With work related stress and high workload nurses experienced that patient safety were 

impacted in a negative way. Key words: Literature review, Nurses experience, Safe care, 

Work related stress, Workload 
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Inledning  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom akutsjukvård har författarna till 

denna litteraturöversikt upplevt vilket utvecklande och ansvarsfullt yrke sjuksköterskan 

har och hur stress kan vara en del av arbetet. Vi har valt att fokusera på arbetsrelaterad 

stress och hög arbetsbelastning inom akutsjukvård och påverkan detta kan ha på 

patienternas säkerhet. Förhoppningsvis kommer denna litteraturöversikt ge båda 

författarna samt läsaren en bättre förståelse för sjuksköterskans arbetsmiljö och effekten 

av denna på patienternas säkerhet i sjukvården. 
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Bakgrund  

I bakgrunden kommer arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, säker vård samt lagar och 

riktlinjer som styr sjuksköterskans arbete gällande patientsäkerhet och arbetsmiljö för 

sjuksköterskor att presenteras. 

 

Hayward, Bungay, Wolff och MacDonald (2016) beskriver tre bakomliggande faktorer 

som orsakar att en erfaren sjuksköterska väljer att byta arbetsplats eller lämna sin 

profession. De tre faktorerna som påvisas i resultatet är en krävande arbetsmiljö, 

personliga hälsoproblem och begränsat stöd från ledningen. Arbetsmiljön påverkar 

sjuksköterskorna på så sätt att de får handha sjukare patienter än tidigare, vilket leder till 

en mer omfattande och komplicerad vård. Känslan av att behöva arbeta snabbare och 

mer effektivt gör att sjuksköterskorna känner sig överväldigade och samtidigt som de 

har mycket att göra vill de ge en bra vård. Oavsett om sjuksköterskorna har många års 

erfarenhet med sig så kan de inte hantera överbelastningen med svårt sjuka patienter, då 

de dessutom blir tilldelade de mest sjuka på grund av deras erfarenhet, samtidigt som de 

behöver hjälpa sina mindre erfarna kollegor på annat håll. Att välja att byta arbete är inte 

något lätt beslut för sjuksköterskorna, de beskriver en känsla av både sorg och skuld över 

detta (Hayward et al., 2016). 

 

Arbetsbelastning 

I Magid et al. (2009) framkommer olika perspektiv ur säkerhetssynpunkt på en 

akutmottagning, dels att storleken på själva mottagningen inte rymmer tillräcklig plats 

för att ta hand om de inkommande patienterna och dels att antalet patienter överstiger 

sjukvårdspersonalens resurser, vilket påverkar sjuksköterskornas förmåga att kunna ge 

en säker vård till alla. Hälften av deltagarna uppger att ledningen är mer intresserad i att 

få arbetet utfört än att prioritera patientsäkerheten. Dock upplever en majoritet att det 

trots detta utfördes åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Endast en tredjedel av 

deltagarna upplever att det finns tillräckligt med sjuksköterskor för att ta hand om 

samtliga patienter på ett patientsäkert sätt. Ibland finns det inte tillräckligt med rum åt 

patienterna vilket gjorde att de får vårdas i korridoren, där utrustning och material inte 

finns lättillgängligt. Endast sex procent av patienterna får ett rum tilldelat sig inom en 

timme och endast 20 procent av patienterna som är i behov av att få komma till en 
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intensivvårdsavdelning får komma dit inom en timme och uppsikten över patienterna i 

väntrummet är bristande.  

 

Akutmottagningar erbjuder en kort vårdtid med målet att lösa akuta hälsoproblem. Kort 

tid på avdelningen innebär att sjuksköterskan får mindre tid med patienterna, därmed blir 

sjuksköterskan mindre emotionellt involverad i patienten vilket i sin tur leder till 

minskad kontroll av patientens hälsotillstånd (Rios- Risquez och Garcia- Izquierdo 

2016). 

 

I Parizad et al. (2017) resultat beskrivs att arbete på en akutmottagning innebär hög 

arbetsbelastning på sjuksköterskorna. Det är svårt att förutspå hur arbetsskiftet kommer 

se ut då inflödet av patienter är ojämnt. Ett bra samarbete värderas högt i dessa 

sammanhang, men kan vara svårt om arbetsbelastningen är hög och övriga 

sjuksköterskor är upptagna med annat. Sjuksköterskan behöver planera sin tid för att få 

ett så bra arbetsflöde som möjligt vilket är svårt i de omständigheter som akuta 

situationer kräver. Ett gott samarbete inom teamet ger sjuksköterskorna större möjlighet 

att kunna ge god omvårdnad till patienterna. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Forskning visar att det finns arbetsrelaterade faktorer som påverkar sjuksköterskorna och 

deras upplevelse av stress på arbetsplatsen. I Freimann & Merisalu (2015) resultat 

framträder tydliga samband mellan psykisk ohälsa och arbetsbelastning på grund av 

faktorer som till exempel arbetstakt, psykiska krav samt krav på att uppträda 

professionellt och inte visa känslor. Vid hög arbetsbelastning är förekomst av psykisk 

ohälsa och stress högre jämfört med om arbetsbelastningen är lägre. Fang, Hsiao, Fang 

och Chens (2019) resultat påvisar att ett flertal faktorer har betydelse kopplat till 

sjuksköterskans hälsa och välmående såsom arbetsrelaterad stress och hur engagerade 

de är i sitt arbete. Fang et al. (2019) beskriver hur sjuksköterskor som känner ett stort 

engagemang till sitt arbete kan bli för engagerade, vilket leder till förhöjd arbetsrelaterad 

stress. Ett sätt att minska stressen för sjuksköterskan är att implementera humor i sitt 

arbete, men det ger inte tillräckligt mycket för att ha en betydande positiv faktor för 

sjuksköterskans hälsa.  
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Toso et al. (2016) presenterar sjuksköterskornas tillfredsställelse med arbetet och att det 

är en avgörande faktor för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet. I resultatet presenteras 

att sjuksköterskorna som deltog i studien var nöjda med sitt arbete men att de också 

trodde sig prestera sämre på sitt arbete under stress. Även i Rozo, Olson, Thu och 

Stutzman (2017) beskrivs akutmottagningen som en stressfylld och kaotisk arbetsplats. 

Arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskornas mående är stort, framför allt på grund av 

att det är en krävande miljö med mycket som händer samtidigt. Faktorer som 

överbeläggningar av patienter, flera längre och extra arbetspass samt för få 

sjuksköterskor per pass, gör att kollegor får täcka upp för varandra och därmed får 

mindre vila, vilket bidrar till den kaotiska miljön. Sjuksköterskorna upplever sig 

stressade, trötta och utbrända. Förväntningar på sjuksköterskorna från patienter och 

kollegor är också en faktor som bidrar till ökad stress. 

 

I Bloms (2010) resultat beskrivs att flera faktorer bidrar till att personal blir utbränd till 

följd av sitt arbete och att det är skillnad mellan kvinnor och män. Sämre socialt stöd och 

en känsla av att inte vara viktig är två tydliga faktorer som bidrar till utbrändhet hos både 

kvinnor och män. Hos kvinnor är det också tydligt att prestationsbaserad självkänsla, det 

vill säga självkänslan ökar med goda resultat i arbetet och minskar med misslyckanden, 

en bidragande orsak till utbrändhet, i förhållande till män där arbetsbelastning och att 

arbeta övertid och bli utbränd är de tydligaste faktorerna. Resultatet visar också att 

kvinnor upplever sig ha mindre möjlighet att påverka arbetstakten, känner sig mindre 

nöjd med kvalitén på utfört arbete, upplever mindre stöd från ledning och oftare arbetar 

övertid än män. Kvinnor har även en högre arbetsbelastning i hemmet, något som bidrar 

till ökad risk för utbrändhet. 

 

Lagar och riktlinjer gällande patientsäkerhet och arbetsmiljö för 

sjuksköterskor 

Arbetsmiljöverkets författning om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS, 2015:4) 

beskriver arbetsgivarens ansvar att se till att personal inte utsätts för onödig belastning i 

sitt arbete. Åtgärder som kan genomföras för att minska arbetsbelastningen är att öka 

bemanningen, ge möjlighet till återhämtning eller variera arbetsuppgifterna. 

Arbetsuppgifter som anses särskilt psykiskt påfrestande är möten med människor i svåra 

situationer, att utsättas för trauma eller att fatta viktiga beslut under press samt hantera 
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etiska dilemman. Arbetsgivaren ska arbeta för att motverka att psykiskt påverkande 

arbetsuppgifter leder till ohälsa hos personalen.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att sjukvården ska säkerställa 

att patienter erhåller en så bra och säker vård som möjligt. Sjukvårdsverksamhet ska 

bedrivas på så sätt att en god vård upprätthålls och ska tillgodose patientens behov av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet. Sjukvården ska bygga på respekt för patienternas eget 

bestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan sjukvårdspersonal och 

patient. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är en annan lag som beskriver 

vårdgivarens skyldighet att förse patienter med säker vård, samt utföra ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete för att upprätthålla säker vård i verksamheten. Krav ställs på 

hälso- och sjukvårdspersonalen att delta i arbetet med patientsäkerhet, och arbetet ska 

utgå från beprövad erfarenhet och vetenskap. 

 

Säker vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att säker vård är en del av den 

legitimerade sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskan ska vara 

handlingsberedd för att förebygga och förhindra att patienter riskerar att komma till 

skada under vårdtiden. Sjuksköterskan ska vara riskmedveten och arbeta förebyggande 

genom att identifiera risker och dokumentera händelser som kunnat leda till skada för 

patienten, samt följa lagar och riktlinjer (HSL, SFS 2017:30; Patientsäkerhetslag, SFS 

2010:659).  

 

Patientsäkerhetsarbete är beroende av olika faktorer för att hålla en viss kvalitet och 

arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete görs genom att utreda händelser som medfört 

eller hade kunnat medföra vårdskada, det gäller oavsett om händelsen är allvarlig eller 

inte. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha kännedom om sin skyldighet att rapportera 

risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada 

(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska 

patientsäkerhetsarbete, 2017). 
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Patientsäkerhet är ett vitt begrepp inom hälso- och sjukvård. Det kan ses som en lära 

med målet att uppnå tillförlitliga och fungerande system inom hälso- och sjukvård eller 

som en egenskap i hälso- och sjukvårdssystemet som minskar förekomsten och 

konsekvenserna av negativa händelser. Det är svårt att avgöra hur många som skadas 

eller avlider till följd av fel under vårdtiden men det är viktigt att patientsäkerhetsarbetet 

sker på systemnivå och med samarbete mellan sjukvårdens olika professioner och 

aktörer (Ödegård, 2013). 

 

I de Wet, Bowie, och O’Donnells (2018) resultat påvisas att patientsäkerheten är en 

viktig del av sjuksköterskans arbete och att arbetet med att förbättra den också är viktigt. 

Vidare beskrivs av deltagare i studien att de upplevde det som näst intill omöjligt att 

uppnå en helt felfri vård eftersom de som arbetar inte är mer än människor och att den 

faktorn inte går att bortse ifrån. Faktorer som deltagarna upplever påverka 

patientsäkerheten är att tiden inte räcker till, för hög arbetsbelastning, brist på kontinuitet 

för patienten med mycket olika personal inblandade, samt patienternas förväntningar på 

vården. Deltagarna upplever även att faktorer som inte går att påverka har inverkan på 

patientsäkerheten, oftast i form av en rad händelser som sker utom sjuksköterskornas 

kontroll. 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans yrke är påfrestande och ansvarsfullt och sjuksköterskans ansvar är att 

bevaka att patientsäkerheten upprätthålls till alla patienter under alla omständigheter. En 

akutmottagning är en av de mer pressade arbetsplatserna för sjuksköterskor och med en 

hög arbetsbelastning ökar risken för stress och utbrändhet samt risken för psykisk ohälsa 

hos sjuksköterskan. Ett antal lagar och riktlinjer styr sjuksköterskans yrkesutövning med 

syftet att säkerställa en god kvalitet på vården och att patientsäkerheten säkerställs. 

Sammanställd kunskap behövs för att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor 

upplever att hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och patientsäkerhet på 

en akutmottagning ur sjuksköterskans perspektiv. 
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Syftet kompletteras av tre frågeställningar: 

Vilken upplevelse och uppfattning har sjuksköterskan om arbetsrelaterad stress? 

Vilken upplevelse och uppfattning har sjuksköterskan om hög arbetsbelastning?  

Vilken upplevelse och uppfattning har sjuksköterskan om hur arbetsrelaterad stress och 

hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten? 

Metod  

I detta avsnitt kommer litteraturöversikten metod att redogöras. 

 

Design 

Examensarbetets design har utformats som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017a) 

är en litteraturöversikt en översikt över ett specifikt omvårdnadsområde som har relevans 

för sjuksköterskans verksamhetsområde, med syftet att sammanställa kunskapsläget 

inom det valda området. 

 

Urval/Datainsamling  

Enligt Karlsson (2017) är Cinahl och Pubmed två databaser som innehåller stora 

mängder material inom ämnet omvårdnad. Då syftet för studien har inriktats på 

arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och patientsäkerhet har 

material sökts ur dessa databaser. 

 

Sökningarna i valda databaser gjordes med sökorden “patient safety”, ”impact”, 

“emergency department”, “nurse”, “experience”, “perceptions”, “work related stress” 

och “workload”. Synonymer som använts i sökningarna var: “occupational stress” som 

är en synonym till ”workrelated stress” och “emergency room” som är en synonym till 

”emergency department”. Med hänsyn till att sökningarna gav träffar på artiklar med 

ordet “perceptions” har även detta ord inkluderats som sökord och använts i en sökning 

på grund av att ett flertal artiklar använde ordet likställt med “experiences”. 

Begränsningar i sökningarna gjordes med avgränsningen mellan år 2009-2019, med 

undantag för en artikel från 2008 som har inkluderats. Begränsning med funktionen peer 
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reviewed samt de Booleska operatorerna “AND” och “OR” har använts. Sökningarna 

redovisas i en tabell, se bilaga 1.  

 

Inklusionskriterier för artiklar till litteraturöversikten skulle innehålla information som 

svarar mot syftet, är publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt hålla minst medel i 

vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006; 

Forsberg & Wengström 2008). Exklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar 

som handlade om barn som patienter. Artiklar utvalda utifrån inklusionskriterier och 

efter kvalitetsgranskning redovisas i tabell, se bilaga 2. 

 

Östlundh (2017) beskriver att användning av boolesk sökteknik ökar chansen att få fram 

ett bredare spann av artiklar. “AND”, “OR” och “NOT” är tre booleska operatorer som 

kan användas. Vid användning av “AND”, komponerar sökmotorn ihop de termer som 

används som sökord, och resulterar i en sökning på båda använda termer för och efter 

ordet ”AND”. “OR” används för att få träffar på synonymer. “NOT” används vid 

uteslutning av ett visst sökord, vilket är användbart vid begränsning av en viss sökning. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna har granskats och värderats med hjälp av mallar från Högskolan Dalarna. 

Mallarna är en modifierad version och bygger på en modell utifrån Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008), och består av 25 frågor för 

kvalitativa artiklar och 29 frågor för kvantitativa artiklar. Se bilaga 3 och 4. Utifrån 

mallarna kan artiklarna poängsättas. För varje fråga som stämmer in ger det ett poäng, 

och den totala poängen räknas om till procent. 25 poäng är 100% i den kvalitativa mallen, 

15 poäng visar låg kvalitet och är <60%, 16-19 poäng visar medel kvalitet och är 61–

79%. 20 poäng eller högre visar på hög kvalitet och är >80%. Motsvarande för 

kvantitativa artiklar blir då 29 poäng 100%. Låg kvalitet blir <60%, vilket motsvarar 

mindre än 17 poäng. 18-22 poäng är medel kvalitet och är 61–79%, medans 23 poäng 

eller högre visar på en hög kvalitet, vilket är >80% (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006; 

Forsberg & Wengström 2008). I litteraturöversikten har endast artiklar som uppfyller 

minst medel i kvalitet inkluderats. 
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Tillvägagångssätt 

Arbetet har fördelats så jämnt som möjligt mellan författarna. Arbetet med att söka 

artiklar har gjorts var för sig, liksom kvalitetsgranskningen. Därefter har samtliga artiklar 

lästs av båda författarna för att ge båda en helhetsbild av innehållet och kvalitén. En 

sammanställning av artiklarnas innehåll gjordes och likheter och skillnader 

identifierades och utifrån dessa skapades kategorier som ligger till grund för 

litteraturöversiktens resultat. Resultat och metod har skrivits tillsammans och diskuterats 

under skrivandets gång. Texten har skrivits i ett Google-drive dokument för att båda 

författarna enkelt ska kunna redigera, kommentera och skriva även från olika orter. 

Kontakt har hållits med handledaren via mail under arbetets gång när frågor runt 

utförande och innehåll av litteraturöversikten uppstått. Vid ett tillfälle har arbetet 

granskats av andra studenter och diskuterats i grupphandledning. 

 

Analys och tolkning av data 

I en litteraturöversikt såsom den beskrivs av Friberg (2017b) görs ingen avgränsning 

mellan kvalitativa eller kvantitativa artiklar, båda kan användas och analyseras på samma 

sätt. Artiklarna som klarat granskningen utifrån kvalitetsgranskningsmallarna (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2006; Forsberg & Wengström 2008) har analyserats enligt 

analysmodellen som beskrivs av Friberg (2017b) där artiklarna först läses igenom i sin 

helhet för att skapa en förståelse för innehållet. Steg två i analysen är att sammanfatta 

och identifiera likheter och skillnader mellan artiklarna. Som steg tre i modellen görs en 

sammanställning av likheter och skillnader och huvudkategorier och underkategorier 

skapas utifrån detta. Huvudkategorierna och underkategorierna som skapats presenterats 

sedan i resultatet för denna litteraturöversikt. 

 

Analysen är gjord först av författarna var för sig, där artiklarnas resultat lästs igenom 

och sammanfattats och likheter och skillnader identifierats. Att det är gjort var för sig till 

en början är för att ta hänsyn till att författarna kan ha olika uppfattning om vad som är 

viktigast att få med från varje studie. Därefter har diskussion förts om vilka fynd som 

gjorts och vilka av dessa som bäst svarar på litteraturöversiktens syfte. Utifrån fynden 

som framkommit har huvudkategorier och underkategorier skapats. 
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Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2019) belyser att studier som 

utförts med människor ska vara granskade och godkända av en etisk kommitté innan de 

genomförs, vilket tydligt ska framgå i metoden. Denna litteraturöversikt har endast 

använt artiklar där detta tydligt framgått. Källström (2017) beskriver att etiska aspekter 

måste betraktas även vad gäller språket i artiklarna. Då författarna till denna 

litteraturöversikt inte har engelska som första språk skulle det kunna leda till en 

feltolkning av artiklarnas innehåll. För att kunna göra rättvisa bedömningar av de artiklar 

som ingått i litteraturöversikten, har ett Svensk-engelskt lexikon (Petti & Petti, 2017) 

använts för att förtydliga innehållets helhet.  

 

Priebe & Landström (2017) belyser att det är viktigt att forskaren till en studie eller 

författaren till en litteraturöversikt reflekterar över sin förförståelse för det valda ämnet. 

Detta ger andra möjligheten att analysera om slutsaterna som dragits i resultatet baserats 

på forskarens eller författarens egna erfarenheter eller faktiska resultat. 

  

I denna litteraturöversikt har författarna en begränsad egen erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterskor i stort och ännu mindre erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor på en 

akutmottagning. Uppfattningen hos författarna till denna litteraturöversikt är att 

sjuksköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete med höga krav på personalen och att arbete 

på en akutmottagning hör till de mest pressade arbetsplatserna när det kommer till 

arbetsmiljö. I litteraturöversikten har därför hänsyn tagits till att olika och motstridiga 

resultat kan komma att presenteras i de olika artiklarna som läses och samtliga av dessa 

har då redovisats i litteraturöversikten för att undvika att författarnas förförståelse 

påverkat resultatet. 

 

Resultat 

Till grund för resultatet i litteraturöversikten har 15 artiklar valts ut varav nio är 

kvalitativa, fyra kvantitativa och två mixed-method med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Artiklarna kommer från olika länder spridda i världen. De länder som 

representeras i artiklarna är Sverige (3), USA (5), Thailand (1), Belgien (2), Kanada (1), 
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Australien (2) och Brasilien (1). Resultatet kommer att presenteras under tre 

huvudkategorier med underkategorier vilka presenteras i en tabell, se tabell 1. 

Tabell 1 

Huvudkategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans upplevelse och 

uppfattning av arbetsrelaterad stress 

Personaltäthet 

Kommunikation och konflikthantering 

Ledarskapets påverkan på 

arbetsgruppen 

Sjuksköterskans upplevelse och 

uppfattning av hög arbetsbelastning 

Kommunikation och teamwork 

påverkar arbetsbelastningen 

Psykiska problem till följd av hög 

arbetsbelastning hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskans upplevelse och 

uppfattning av påverkan på 

patientsäkerheten 

Tidsbrist påverkar kvalitén på 

omvårdnaden 

Prioritering av patienterna 

Erfarenhet i arbetsgruppen 

  

Flera studier beskriver att hög arbetsbelastning och stress är två faktorer som 

sjuksköterskor upplever påverkar patientsäkerheten på ett negativt sätt (Eriksson et al., 

2018; Yuwanich, et al. 2016; Gallagher et al., 2014; Enns & Sawatzky, 2016; Lima 

Gomes et al. 2019 & Grover et al, 2017). Litteraturöversiktens resultat visar att 

sjuksköterskor på akutmottagningar upplever sitt arbete som stressigt och att en hög 

arbetsbelastning bidrar till ökad stress. Ett flertal faktorer bidrar till ökad 

arbetsbelastning, bland annat hur kommunikationen i arbetsgruppen fungerar, något som 

beskrivs av i flera studier (Bruyneel, Thoelen, Adriaenssens & Sermeus, 2017; Johansen 

& Cadmus, 2016 & Yuwanich, Sandmark, och Akhavan, 2016). Hur väl arbetsgruppen 

är blandad gällande erfarenhet framkommer också som en viktig faktor som bidrar till 

ökad eller minskad arbetsbelastning och därmed påverkar patientsäkerheten något som 

beskrivs av Wolf, Perhats, Delao, Clark, & Moon (2017) och Van Bogaert, et al. (2017). 

Att behöva prioritera åtgärder hos sina patienter upplevdes också bidra till ökad 

arbetsbelastning och stress (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås, & Craftman, 2018; 

Yuwanich et al., 2016; Gallagher, Fry, Chenowet, Gallagher, & Stein-Parbury, 2014; 

Van Bogaert et al., 2017; Lima Gomes et al, 2019 & Grover, Porter & Morphet, 2017; 

Wolf et al., 2017). 
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Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av arbetsrelaterad 

stress 

Enligt Hvitfeldt Forsberg, Muntlin Athlin, och von Thiele schwarz (2014) resultat visade 

det sig att stress inte upplevdes vara direkt kopplad till arbetsbelastningen. Deltagarna 

tyckte snarare att ha mycket på gång samtidigt var stimulerande och roligt och de 

uppfattade sig själva som stresståliga individer. De gav däremot uttryck för att uppfatta 

sina kollegor som mindre stresståliga i vissa sammanhang och kunde känna att de som 

inte kunde hantera stress därmed inte hade på akutmottagningen att göra då gängse 

uppfattning var att detta var en stressfylld miljö. Vidare ansåg sjuksköterskorna att ha 

mycket att göra, inte ökade risken för att göra fel eller vara något som påverkade 

patientsäkerheten. I Yuwanich et al. (2016) var resultatet det motsatta; att 

sjuksköterskorna upplevde hög arbetsbelastning som stressande. Situationer som bidrog 

till en ökad arbetsbelastning och stress var dålig kommunikation inom teamet, att ha flera 

uppgifter att göra samtidigt under kort tid och under perioder när antalet patienter ökade. 

Van Bogaert et al. (2017) beskrev att stresshantering är en viktig egenskap för att kunna 

bli en bra sjuksköterska. En sjuksköterska som är stresstålig och kan hantera stress på ett 

bra sätt gynnar både henne själv, hennes kollegor och hennes patienter.  Resultatet i 

Johansen (2014) beskriver olika konflikter som kan uppstå för sjuksköterskorna och att 

dessa upplevdes leda till stress. Konflikter kunde vara mellan ledningen och 

sjuksköterskor eller mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna upplevde sig 

hamna i kläm mellan olika viljor vilket blev en stressfaktor och upplevdes påverka 

patienternas vård. Johansen & Cadmus (2016) beskrev att majoriteten av 

sjuksköterskorna som deltog i studien upplevde stress och att drygt en fjärdedel av dem 

kände medel till hög stress i sitt arbete. Med stöttande kollegor och ledning upplevde 

sjuksköterskorna något mindre stress. 

 

Personaltäthet  

Ett ökat antal patienter i förhållande till antal sjuksköterskor bidrog till en ökad 

arbetsbelastning, något som beskrevs av flera studier (Wolf et al., 2017; Yuwanich et al., 

2016; Bruyneel et al., 2017; Enns & Sawatzky, 2016; Van Bogaert et al., 2017; Johansen, 

2014 & Kanai-Pak, Aiken, Sloane och Poghosyan, 2008). När arbetsbelastningen ökade 



 

13 
 

i form av fler patienter, upplevde sjuksköterskorna att patientsäkerheten minskade (Wolf 

et al., 2017; Enns & Sawatzky, 2016; Johansen, 2014 & Kanai-Pak et al., 2008). Att vara 

fler sjuksköterskor per patient hade en positiv effekt på patientsäkerheten, något som 

syntes i situationer vid återupplivning av patienter då personaltätheten ofta var större. 

Risken för utbrändhet hos sjuksköterskorna minskade och gav mindre klagomål från 

patienterna och deras familjer (Grover et al., 2017 & Wolf et al., 2017). 

 

Kommunikation och konflikthantering 

Förlängda vårdtider på akutmottagningen ökade risken för att konflikter uppstod mellan 

sjuksköterskorna, men även mellan sjuksköterskorna och patienter då patienterna blev 

missnöjda med den vård de fick. Sjuksköterskorna beskrev att detta skapade en känsla 

av maktlöshet (Eriksson et al., 2018). Johansen (2014) beskrev vilken typ av 

konflikthantering sjuksköterskor på en akutmottagning använde sig mest av, nämligen 

att försöka undvika konflikter. Det framkom i resultatet att anledningen till detta var att 

sjuksköterskorna då fick färre antal avbrott i sitt arbete. Genom att undvika konflikter 

kunde sjuksköterskan fokusera på patienterna. Johansens (2014) resultat stöds av 

Johansen & Cadmus (2016) som i sitt resultat beskrev att majoriteten av deltagande 

sjuksköterskor hanterade konflikter genom att integrera och hjälpa till eller helt undvika 

konflikt. 

 Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation på arbetsplatsen hade betydelse för 

vården något som beskrivs i Bruyneel et al. (2017), Kanai-Pak et al. (2008) och 

Yuwanich et al. (2016). I Bruyneel et al. (2017) beskrivs att relationen mellan 

sjuksköterskor och läkare var god och att det bidrog till ett positivt arbetsklimat. I Kanai-

Pak et al. (2008) visade resultatet det motsatta, att relationerna mellan sjuksköterskor 

och läkare inte var så bra, vilket hade negativ påverkan på patientsäkerheten. Yuwanich 

et al. (2016) resultat beskrev att sjuksköterskorna ofta fick rollen som medlare mellan 

anhöriga, patient och andra professioner, exempelvis läkare och att detta var något som 

upplevdes stressande. 

Ledarskapets påverkan på arbetsgruppen 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde bristande stöd från ledningen något som 

bidrog till ökad känsla av stress hos sjuksköterskorna (Yuwanich et al., 2016; Johansen 



 

14 
 

& Cadmus, 2016; Enns & Sawatzky, 2016 & Johansen, 2014). Johansen och Cadmus 

(2016) beskrev att en stöttande ledning ledde till mindre upplevd stress hos 

sjuksköterskorna. Johansen (2014) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att ledningen 

inte lyssnade på dem gällande skillnaden mellan nöjda patienter och vård av kvalitet. 

Sjuksköterskorna önskade också att ledningen skulle gå in och “styra upp” arbetet vid 

de tillfällen antalet patienter var överväldigande för att underlätta arbetet.  

 

Sjuksköterskor med flera års arbetslivserfarenhet, mellan sex och 20 år, på en 

akutmottagning ansåg att patientsäkerheten kunde ökas med effektiv ledning främst 

genom översyn av verksamhetens kostnader och att det material som behövdes för säker 

vård fanns på plats då detta ofta saknades på sjukhuset. Organisationen måste fungera 

för att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att kunna utföra säker vård. Rutiner ska 

vara klara och tydliga och behöver fungera ända från den prehospitala sjukvården, på 

sjukhuset och mellan avdelningar. Att ha färdiga platser förberedda när inflödet av 

patienter var stort underlättade för att sjuksköterskorna skulle slippa lägga tid på att leta 

efter lediga platser åt patienterna och minska arbetsbelastningen (Lima Gomes et al., 

2019). 

 

Ledarskap inom själva arbetsgruppen var något som uppskattades av sjuksköterskorna. 

Teamet som befann sig på arbetsplatsen kände att de behövde en ledare i gruppen som 

kunde samordna och ha en överblick över patientflödet och hur det gick för 

sjuksköterskorna under arbetspasset. Att ha en kompetent ledare var mycket uppskattat 

då sjuksköterskorna kände att de hade stöd i sitt arbete. Ledaren behövde ha förmågan 

att kunna stötta teamet men även kunna prioritera och delegera ut uppgifter som behövde 

göras (Grover et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av hög 

arbetsbelastning 

Med ökad arbetsbelastning på sjuksköterskorna ökade rädslan för att göra fel och begå 

misstag. I flera studier beskrevs en ökad rädsla hos sjuksköterskor att patienterna skulle 

glömmas bort eller missas till följd av ökad arbetsbelastning (Eriksson et al., 2018; Enns 

& Sawatzky, 2016; & Gallagher et al., 2014). Van Bogaert et al. (2017) beskrev att 

sjuksköterskorna blev oroliga att de skulle begå misstag när stress och arbetsbelastning 
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blev för hög. I Hvitfeldt Forsberg et al. (2014) beskrevs däremot att sjuksköterskorna 

inte förknippade att ha en hög arbetsbelastning med risken att göra fel. Deltagarna i 

studien menade snarare att risken för att göra fel berodde på den enskilda sjuksköterskans 

förmåga att hantera stress.   

 

I flera av studierna beskrivs att arbetsbelastningen ökade med fler inkommande patienter 

(Eriksson et al., 2018; Yuwanich et al., 2016; Gallagher et al., 2014; Van Bogaert et al., 

2017; Lima Gomes et al., 2019 & Grover et al., 2017). Wolf et al. (2017) beskrev att 

arbetsbelastningen inte enbart berodde på mängden patienter utan också graden av hur 

akut sjuka de var. I Hvitfeldt Forsbergs et al. (2014) studie beskrev att stressen kom från 

andra faktorer, som att patienterna inte kom vidare i systemet eller av att arbeta med 

mindre erfarna kollegor. Van Bogaert et al. (2017) och Hvitfeldt Forsberg et al. (2014) 

beskrev att sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen tyckte om när det hände 

mycket och ville utmanas i arbetet. Van Bogaert et al. (2017) beskrev däremot att pressen 

inte fick bli så stor att kvalitén på vården minskade och sjuksköterskan inte kunde 

tillgodose patienternas behov av vård. 

 

Psykiska problem till följd av hög arbetsbelastning och stress hos 

sjuksköterskorna 

Flera av studierna beskrev att konsekvenserna för sjuksköterskorna att arbeta under hög 

arbetsbelastning och stress ledde till psykiska problem i form av utbrändhet, 

känslomässig utmattning och ökat missnöje med sitt arbete (Yuwanich et al., 2016; 

Bruyneel et al. 2017; Van Bogaert et al., 2017 & Kanai-Pak et al., 2008). Eriksson et al. 

(2018) och Gallagher et al. (2014) beskrev att sjuksköterskorna upplevde en känsla av 

förlorad kontroll och en känsla av att inte ha gjort tillräckligt när antalet inkommande 

patienter var högt och det fanns frustrerade anhöriga som inte tyckte att sjuksköterskan 

gjort tillräckligt. Vid problem med stöd från ledning var den vanligaste känslan 

frustration (Johansen, 2014). Frustration beskrevs även i Hvitfeldt Forsberg et al. (2014) 

men i sammanhanget att frustrationen uppstod på grund av kollegor som inte arbetade 

snabbt nog för att hålla ett flyt i arbetstempot. 

 

Vid hög arbetsbelastning upplevde sjuksköterskorna en känsla av bristande kontroll då 

de kändes som att de hade glömt bort att göra vissa saker, vilket skapade oroskänslor, 
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skuldkänslor och skam vid bemötande av patienterna och deras familjer. 

Sjuksköterskorna kunde känna att omvårdnaden inte hade utförts korrekt eller som de 

önskade att den egentligen skulle ha bedrivits. Detta minskade trivseln över att gå till 

arbetet (Eriksson et al., 2018). Enligt Wolf, et al. (2017) upplevde sjuksköterskorna att 

stressen fick konsekvenser både för dem själva, samt för deras patienter då de förlorade 

helhetssynen, att patienterna fick omvårdnad för sent eller att den inte höll nog hög 

kvalitet. 

 

Kommunikation och teamwork påverkar arbetsbelastningen  

Gallagher et al. (2014) beskrev att det ofta kunde uppstå krockar i förväntningar på 

vården från anhöriga och med vad sjuksköterskorna faktiskt hann med att utföra jämfört 

med vad anhöriga förväntade sig skulle utföras. Van Bogaert et al. (2017) beskrev att 

kommunikation var viktig för att balansera arbetsbelastningen. Forsyth et al. (2018) 

beskrev vidare att många avbrott i arbetet, till exempel tät kommunikation mellan 

arbetskollegor, bidrog till ökad arbetsbelastning. Samarbete och att arbeta i team hade 

positiv inverkan på kommunikationen och inte minst patientsäkerheten då det 

underlättade informationsöverföring och organisering av vården av patienten (Grover et 

al., 2017). Även Van Bogaert et al. (2017) beskrev vikten av en fungerande 

kommunikation för att informationsöverföringen skulle vara säker för patienterna. 

 

Grover et al., (2017) beskrev ur flera synvinklar hur ett fungerande teamwork kunde ha 

en positiv inverkan på en arbetsgrupp på en akutmottagning. När teamwork fungerade 

bra upplevde sjuksköterskorna att de blev mer sammansvetsade då alla strävade mot 

samma mål, vilket i sin tur resulterade i ett bättre utförande av vården. Sjuksköterskorna 

ansåg att kommunikation var en betydande faktor för att få till ett fungerande teamwork 

i arbetsgruppen.   

 

Ett bra teamwork hade flera positiva effekter på vårdens kvalité och sjuksköterskans 

utförande av sitt arbete. Sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde att patienterna 

kunde få hjälp snabbare samt att slutresultatet blev bättre om ett bra teamwork existerade. 

Hur sjuksköterskorna hanterade den arbetsbelastning som fanns hade stor betydelse för 

ett fungerande teamwork. Ett bra teamwork sågs även som en positiv faktor för hur 

sjuksköterskorna upplevde sin arbetsplats. Tillfredsställelsen över att gå till arbetet 
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ökade och de upplevde inte lika mycket stress jämfört med om samarbetet inte fungerade. 

Vissa sjuksköterskor uppskattade att hellre arbeta självständigt, men i stora hela beskrevs 

att ett bra teamwork resulterade i ett gladare arbetsklimat och minskad stress på 

arbetsplatsen (Grover et al., 2017).  

 

Med ökad arbetsbelastning blev det en utmaning att behålla ett bra teamwork. I dessa 

situationer blev kommunikationen lätt drabbad på så sätt att den minskade mellan 

kollegorna, vilket skapade frustration hos sjuksköterskorna då det visste att detta 

eventuellt skulle leda till att patienterna fick vänta längre på att få hjälp. Om 

arbetsbelastningen var hög kunde följden bli att kommunikationen nästan uteblev helt. 

Sjuksköterskorna kände inte att de hade tid att be om hjälp vilket ytterligare minskade 

möjligheterna till ett bra samarbete (Grover et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av påverkan på 

patientsäkerheten  

Eriksson et al. (2018) beskrev att en akutmottagning varken var designad eller utrustad 

för att ta emot och vårda patienter under en längre tid. Det beskrevs att rätt material inte 

fanns tillgängligt för att kunna utföra specifika omvårdnadsåtgärder, såsom avlastande 

kuddar för patienter som var i behov av kontinuerlig vändning och mobilisering. 

Akutmottagningens britsar beskrevs som en riskfaktor för att utveckla trycksår samt att 

flera av patienterna som var i behov av en ringklocka blev placerade på rum där en klocka 

saknades till följd av överbeläggning, vilket beskrevs som ytterligare en risk för 

patientsäkerheten. I Lima Gomes et al. (2019) framkom liknande fynd då deltagarna 

beskrev att det saknades både platser och utrustning för att kunna tillhandahålla god 

omvårdnad. En annan faktor som sjuksköterskorna enligt Eriksson et al. (2018) nämnde 

som en risk för patientsäkerheten var att patienternas läkemedel lätt glömdes bort på 

grund av att sjuksköterskan hade ansvar över många patienter samtidigt. Miljön på en 

akutmottagning kunde upplevas som stressig och ljudlig, vilket i sig var en faktor som 

negativt påverkade de inneliggande patienterna med en ökad känsla av oro och 

förvirring. När patienter blev kvar under en längre tid på akutmottagningen upplevde 

sjuksköterskan att arbetsbelastningen ökade på så sätt att de inte kände att de hann med 

allt det egentligen skulle vilja göra (Eriksson et al., 2018; Yuwanich et al., 2016). 

Förlängd tid på akutmottagningen gjorde det även svårare att hitta platser för nya 
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inkommande patienter och patienterna fick ligga i korridoren där integritet och sekretess 

äventyrades (Yuwanich et al., 2016). 

 

Tidsbrist påverkar kvalitén på omvårdnaden 

Tidsbrist framkom som ett hinder för flera faktorer i de olika studierna. I Eriksson et al. 

(2018) beskrevs att lång väntetid för patienterna försämrade deras tillstånd. Tidspress 

hade negativ påverkan på patientsäkerheten och upplevdes som negativ av 

sjuksköterskorna (Bruyneel et al., 2017; Enns & Sawatzky, 2016; Grover et al., 2017 & 

Kanai-Pak et al., 2008). Tidsbrist ledde också till ökad arbetsbelastning och stress för 

sjuksköterskorna (Van Bogaert et al., 2017; Grover et al., 2017 & Johansen, 2014). 

Grover et al. (2017) och Forsman, Forgren och Carlström (2012) beskrev att 

patientsäkerheten ökade när det fanns tillräckligt med tid. Samarbete var en nyckelfaktor 

för att minska tidsbristen enligt Grover et al. (2017). 

 

Att inte hinna med och känslan av otillräcklighet var förknippat med lägre 

patientsäkerhet (Van Bogaert, et al. 2017; Grover et al. 2017 & Johansen 2014). På 

akutmottagningen var rutiner för omvårdnad och läkemedelsadministrering bristande på 

grund av att tiden inte fanns till då patienter med mer akuta tillstånd prioriterades i första 

hand. Patienter med förlängda vårdtider fick inte sina läkemedel vid rätt tidpunkt och 

basala rutiner såsom måltider, vätskeintag, toalettbesök och mobilisering var svårt för 

sjuksköterskan att ha koll på. Det som sjuksköterskan ansåg vara den viktigaste 

prioriteringen var att patienterna skulle få sina läkemedel, utöver detta fanns det inte tid 

till mycket mer än att hjälpa till med de basala behoven. Med tiden ökade dock 

patienternas behov då deras tillstånd förvärrades på grund av att omvårdnaden varit 

bristande från början, vilket bidrog till ytterligare arbetsbelastning (Eriksson et al., 

2018). 

 

Prioritering av patienterna 

Patienterna på akutmottagningen prioriterades utifrån hur akut sjuka de var. 

Sjuksköterskan beskrev att påfrestande situationer uppstod då flera akut sjuka kom in 

samtidigt och prioritering behövde göras efter patienternas tillstånd, trots att flera av 

patienterna skulle behöva hjälp samtidigt. Detta skapade en känsla av osäkerhet hos 

sjuksköterskorna då de gärna ville ha extra koll på de mest sjuka patienterna, samtidigt 
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som de behövde ta hand om nya inkommande (Enns & Sawatzky, 2016). Med fortsatt 

inkommande patienter på samma mängd sjuksköterskor, upplevde sjuksköterskorna att 

det var en utmaning att bibehålla en säker vård. De upplevde att när arbetsbelastningen 

var hög fanns ingen tid till att utföra vård som de önskade, vilket gjorde att de behövde 

ta genvägar som ledde till ökad risk för att misstag skulle begås. När sjuksköterskorna 

sedan fick beskriva hur de upplevde att detta fungerade uppgav de sig vara oroliga över 

säkerheten för både sig själva och för patienterna. Detta beskrevs kunna vara en av 

orsakerna till utbrändhet och kronisk stress vilket i sin tur kunde leda till att 

sjuksköterskorna valde att sluta på sitt arbete. En sjuksköterska beskrev att en säker vård 

var när hon fick ge den bästa vård hon kunde till sina patienter samt när hon fick lära ut 

och göra momenten korrekt och inte känna sig stressad över att andra patienter väntar 

(Wolf et al., 2017).  

Att behöva göra prioriteringar av sina patienter för att hinna med alla bidrog till en ökad 

arbetsbelastning och sjuksköterskorna upplevde att vården de då gav var av sämre 

kvalitet (Enns & Sawatzky, 2016). Ofta fick sjuksköterskorna välja bort att utföra den 

basala omvårdnaden och prioritera de medicinska åtgärderna först för att rädda liv, något 

som bidrog till att de kände att de inte gjort tillräckligt för alla patienter. Patienterna och 

deras anhöriga upplevde en besvikelse på vården när de inte kunde få den hjälp som de 

önskade (Gallagher et al., 2014). Trots detta så uppfattades det som en del i arbetet på 

akutmottagningen att hålla koll på många saker samtidigt (Hvitfeldt Forsbergs et al., 

2014). 

 

Erfarenhet i arbetsgruppen 

Att mixen av erfarenhet i en arbetsgrupp hade betydelse för patientsäkerheten framkom 

tydligt i flera studier (Wolf et al., 2017; Grover et al., 2017; Hvitfeldt Forsberg et al., 

2014 & Kanai-Pak et al., 2008). Wolf et al. (2017) beskrev att erfarna sjuksköterskor 

kände ett större ansvar för sina mindre erfarna kollegor och deras patienter. Det var en 

utmaning att få ihop en grupp med flera erfarna sjuksköterskor då de flesta var 

nyanställda eller nyutexaminerade. De erfarna såg svårigheter i att de nya 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna förutse vissa risker 

hos de inkommande patienterna, då det själva till och med hade svårt med detta stundvis, 
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speciellt när de akuta behoven varierade i stor utsträckning. Enligt Grover et al. (2017) 

beskrevs att det uppskattades av kollegor när sjuksköterskor kunde förutse när ens 

kollegor behövde hjälp och utefter det ha förmågan att ingripa och hjälpa till för att skapa 

en effektivitet i arbetet. Det beskrevs att nya sjuksköterskor inte kunde bidra till ett 

optimalt teamwork då det själva behövde mer stöd från den erfarna sjuksköterskan. En 

blandning av erfarenhet på sjuksköterskor i samma grupp samt färre patienter per 

sjuksköterska resulterade i minskad dödlighet och förbättrade patientresultat (Grover et 

al., 2017). 

  

Bruyneel et al. (2017) beskrev att de sjuksköterskor med mer erfarenhet jämfört med 

nyutexaminerade och mindre erfarna kollegor var mer nöjda med sitt arbete och var inte 

lika angelägna om att byta arbetsplats till följd av för hög arbetsbelastning, något som 

delvis stärks av Van Bogaert et al. (2017) vars resultat visar att hög arbetsbelastning 

motverkades av att ha erfarenhet och kompetens i sjuksköterskegruppen. Forsman et al. 

(2012), Hvitfeldt Forsbergs et al. (2014) och Kanai-Pak et al. (2008) beskrev att graden 

av erfarenhet hos sjuksköterskorna påverkade patientsäkerheten, det vill säga ju mer 

erfarenhet sjuksköterskan hade, desto bättre upplevdes det för patientsäkerheten. Van 

Bogaert et al. (2017) och Hvitfeldt Forsbergs et al. (2014) beskrev att blandningen av 

erfarenhet i gruppen även hade betydelse för sjuksköterskornas upplevda stress och 

arbetsbelastning. 

  

Diskussion 

I detta avsnitt kommer författarna till litteraturöversikten att diskutera 

litteraturöversiktens resultat i olika perspektiv, diskutera dess genomförande och etiska 

ställningstaganden. 

 

Resultatdiskussion 

Under följande rubrik presenteras litteraturöversiktens resultat i korthet för att sedan 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 
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Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans upplevelse och 

uppfattning om hur arbetsrelaterad stress och hög arbetsbelastning påverkar 

patientsäkerheten på en akutmottagning. Det som framkom i granskad litteratur var att 

sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning, att denna ledde till stress och att det i sin 

tur påverkade patientsäkerheten. Sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde att 

hög arbetsbelastning gjorde det svårare att ha överblick på patienterna som fanns på 

avdelningen och samtidigt ta hand om nya som kom in. Hög arbetsbelastning bidrog 

också till ökad känsla av stress hos sjuksköterskorna. Organisatoriska faktorer i 

sjuksköterskornas arbete som bristande stöttning från ledningen på arbetsplatsen, för få 

personal på avdelningen i förhållande till patienter och en bristande sammansättning av 

erfarenhet i personalgruppen var bidragande orsaker till att sjuksköterskorna kände stress 

och upplevde att det påverkade patientsäkerheten negativt. Stress påverkade 

sjuksköterskornas förmåga att kommunicera inom gruppen och med övrig 

sjukvårdspersonal vilket ledde till bristande patientsäkerhet genom 

att  informationsöverföringen om patienterna påverkades negativt. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress 

Utifrån litteraturöversiktens resultat upplevde sjuksköterskor en ökad stress vid ett 

bristande ledarskap då de inte kände att det fick de stöd som behövdes (Yuwanich 

et al., 2016; Johansen & Cadmus, 2016; Enns & Sawatzky, 2016 & Johansen, 

2014). Tidigare forskning beskriver att bristande stöd från ledningen är en av 

huvudorsakerna till att erfarna sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats (Hayward 

et al., 2016). Magid et al. (2009) redogör att det sker en ökning av antalet 

inkommande patienter till akutmottagningar. Yuwanich, et al. (2016) beskrev 

tidsbrist i samband med många uppgifter samtidigt och ett stigande antal patienter 

som en bidragande faktor till stress. Magid et al. (2009) beskriver att ledningens 

fokus till viss del ligger mer på att lösa situationer och få arbetet utfört än att utföra 

en patientsäker vård, något som stärks av Johansen (2014) resultat som beskriver 

att ledningen inte tog hänsyn till skillnaden mellan en patientsäker vård och om 

patienterna enbart var nöjda. Författarna till litteraturöversikten tror att detta skulle 

kunna leda till ännu en bristande personaltäthet som kan innebära sämre 

förutsättningar för utförandet av en säker vård. I och med att vården blivit mer 
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komplex och arbetsbelastningen ökar diskuterar författarna till litteraturöversikten 

om att sjuksköterskorna skulle behöva ett ökat stöd och bättre förståelse från 

ledningen. Om sjuksköterskorna upplever ett fortsatt bristande stöd från ledningen 

tror författarna till litteraturöversikten att det i längden kan innebära att fler 

sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats då de upplever att förutsättningarna för att 

arbeta patientsäkert inte finns och själva känner sig otillräckliga i sitt arbete. 

  

Enligt arbetsmiljöverkets författning om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(ASF, 2015:4) ska arbetsgivaren se till att personalen inte utsätts för onödig 

belastning samt minska risken för förekomst av ohälsa hos personalen. Resultatet i 

flera av studierna i denna litteraturöversikt beskriver att när antalet patienter 

överstiger antalet sjuksköterskor ledde det till en ökad arbetsbelastning vilket 

sjuksköterskorna upplevde som en orsak till minskad patientsäkerhet (Wolf et al., 

2017; Enns & Sawatzky, 2016; Johansen, 2014 & Kanai-Pak et al., 2008), samtidigt 

som (HSL, SFS 2017:30) menar att vården ska bedrivas på så sätt att patienterna 

får en patientsäker vård. Författarna anser här att förutsättningarna och 

förväntningarna inte överensstämmer med verkligheten då sjuksköterskan behöver 

arbeta under krav och förväntningar som är svåra att nå upp till, vilket kan resultera 

i att sjuksköterskor kommer fortsätta arbeta med en känsla av att de inte gör 

tillräckligt. Resultatet visar att fler sjuksköterskor per patient minskade risken för 

utbrändhet hos sjuksköterskorna och gjorde att patienterna blev mer tillfreds med 

vården de fick (Grover et al., 2017 & Wolf et al., 2017). Arbetet ska grundas på 

beprövad erfarenhet och vetenskap och sjuksköterskan har en skyldighet att 

engagera sig i patientsäkerhetsarbete (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Tidigare 

forskning påpekar att en perfekt vård är svårt att åstadkomma med hänsyn till den 

mänskliga faktorn (de Wet et al., 2018). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av hög arbetsbelastning 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att en akutmottagning inte är utrustad 

eller designad för att ta hand om patienter under längre tid än vad en akutmottagning 

är utrustad och bemannad för, vilket också beskrivs i tidigare litteratur (Rios- 

Risquez & Garcia- Izquierdo 2016). Patienterna som kommer in ska under kort tid 
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utvärderas och sedan hänvisas till rätt vårdinstans. Arbetsmiljön blev kaotisk när 

patienter blev kvar på akutmottagningen med flera nya på väg in, vilket ledde till 

en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan och en ökad risk för patienterna 

(Eriksson et al, 2018). Tidigare forskning beskriver också hur patienter idag är 

sjukare jämfört med tidigare, vilket har bidragit till en ökad arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna då vården i och med detta blivit mer komplex (Hayward et al., 

2016) 

  

Teamwork framkommer som en strategi att klara hög arbetsbelastning. Det beskrivs 

i tidigare forskning att samarbete underlättar kommunikation både inom teamet på 

akutmottagningen och till patienterna och deltagarna beskrev att samarbete var 

viktigt för att kunna ge adekvat omvårdnad (Parizad et al., 2017). Grover et al. 

(2017) och Van Bogaert et al. (2017) beskriver båda i sitt resultat att det är viktigt 

att kommunikationen i teamet fungerar för att säkerställa att rätt information om 

patienterna överförs. Grover et al. (2017) beskriver också att sjuksköterskorna 

upplevde att vården utfördes säkrare om samarbetet i teamet fungerade 

tillfredsställande. Då författarna till litteraturöversikten uppfattar kommunikationen 

som en viktig faktor för säkerställande av en säker vård, borde det finnas ordentligt 

med tid avsatt för rapportering vid skiftbyte för att säkerställa att adekvat 

information om patienterna överförs. 

 

Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av påverkan på 

patientsäkerheten 

I resultatet framkommer att flera faktorer bidrar till sjuksköterskornas upplevelse 

att patientsäkerheten på en akutmottagning brister, bland annat att 

kommunikationen är viktig för patientsäkerheten vilket beskrivs av Bruyneel et al. 

(2017), Kanai-Pak et al. (2008) och Yuwanich et al. (2016). Grover et al. (2017) 

och Wolf et al. (2017) beskriver att ett gott samarbete och erfarenhet i arbetsgruppen 

har betydelse och att organisationen på arbetsplatsen som till exempel ledarskap 

och personaltäthet har betydelse för patientsäkerheten. Patientsäkerhetslagen 

reglerar hälso- och sjukvården för att säkerställa att patientsäkerheten håller god 

nivå genom systematiskt patientsäkerhetsarbete (Patientsäkerhetslag, SFS 

2010:659).  Eftersom syftet är att ta reda på sjuksköterskans upplevelse av 
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arbetsrelaterad stress och arbetsbelastning samt dess påverkan på patientsäkerheten 

tar inte inkluderade artiklar upp om något om systematiskt patientsäkerhetsarbete 

finns på de olika arbetsplatserna. Författarna till litteraturöversikten tror därför att 

resultatet i litteraturöversikten som beskriver bristande patientsäkerhet utifrån 

sjuksköterskornas upplevelser skulle kunna se annorlunda ut om ett annat 

perspektiv på patientsäkerhet valts till översikten.  

  

I två av artiklarna som ingår i litteraturöversikten beskrivs att den enskilda 

sjuksköterskans förmåga att hantera stress är avgörande för om fel begås på grund 

av stress snarare än att ha en för hög arbetsbelastning (Forsberg et al., 2014 & Van 

Bogaert et al., 2017). Detta stärks av Fang et al. (2019) som beskriver att risken för 

stress och utbrändhet var högre hos sjuksköterskorna om de var väldigt engagerade 

i sitt arbete. Enligt Blom (2010) resultat beskrivs dock det motsatta, att risken för 

utbrändhet och känsla av stress beror på huruvida personalen kan känna att de har 

betydelse och är viktiga och om de har tillräckligt socialt stöd utanför arbetet. 

Vidare beskrivs att det fanns en skillnad mellan kvinnor och män i vilken 

utsträckning de kände sig utbrända. Kvinnor upplevde utbrändhet i större 

utsträckning än män ofta på grund av prestationsbaserad självkänsla. Män kände 

sig utbrända vid mer övertidsarbete.  

  

Resultatet i litteraturöversikten visar att stress och att upplevelsen av stress är 

komplex. Till viss del kan den upplevda stressen bero på den enskilda individens 

förmåga att tåla och hantera stress och till viss del kan den bero på hur omgivningen 

och organisationen ser ut. Det författarna anser framkommer i resultatet är ändå att 

stress hos sjuksköterskor upplevs ge negativa konsekvenser för patientsäkerheten. 

Det som framträder tydligast som en konsekvens i resultatet är att sjuksköterskor 

upplever maktlöshet när de har för mycket att göra vilket leder till en ökad rädsla 

att göra fel och i värsta fall glömma patienter eller åtgärder.  

  

Att ha varit för belastade med arbete ledde också till att sjuksköterskorna var 

tvungna att prioritera åtgärder, ofta med resultatet att omvårdnaden blev lidande då 
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medicinska åtgärder prioriterades högre (Eriksson et al., 2018). I tidigare forskning 

beskrivs akutmottagningen som en kaotisk och stressfylld miljö med platsbrist och 

personalbrist (Magid et al., 2009). Detta stärks av Eriksson et al. (2018) som menar 

att en stressfylld miljö och ständigt inflöde av nya patienter leder till en hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskorna. 

 

Metoddiskussion 

För sökning av artiklar till litteraturöversikten har CINAHL och PubMed använts 

då de av Karlsson (2017) beskrivs innehålla en stor mängd material inom 

omvårdnad. Författarna anser att dessa databaser har varit tillräckliga för 

informationssökning inom det valda området. Sökorden som använts har tagits fram 

utifrån syftet och sedan har även synonymer till dessa använts i sökningarna. Under 

arbetets gång fick orden “workload” och “perceptions” läggas till under syftet då 

sökningar med enbart “workrelated stress” inte gav ett fullständigt resultat. 

“Perceptions” tillkom efter ett flertal sökningar med “experience” som grund, men 

då flertalet artiklar använde “perceptions” i vad författarna upplevde som en 

synonym till “experience” lades detta till. En manuell sökning genomfördes i 

PubMed genom att använda funktionen “liknande artiklar” på en av artiklarna som 

valdes ut att ingå i litteraturöversikten och utifrån den hittades två artiklar till som 

inkluderades i resultatet. Författarna har i efterhand diskuterat kring användning av 

sekundärsökning och tror att de hade kunnat få ett bredare resultat av artiklar om de 

hade använt sig av detta. Östlundh (2017) beskriver att användning av 

sekundärsökning är en gynnsam metod som kan användas vid sökande efter 

information och menar att denna metod ger förutsättningar för ett bredare resultat.  

  

En avgränsning på tio år gjordes i sökningarna vilket var till fördel för arbetet då 

det troligen skulle varit svårt att hitta en tillräcklig mängd material med snävare 

tidsspann. Även peer reviewed användes som begränsning i sökningarna för att 

säkerställa vetenskaplig kvalitet. Inklusions- och exklusionskriterier i översikten 

kan anses som relevanta då dessa tagits fram utifrån översiktens syfte för att 

säkerställa tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Författarna anser inte att inklusions- och 

exklusionkriterierna hade kunnat utvecklats till varken det sämre eller bättre. 15 
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artiklar kunde inkluderas efter granskning och 15 var målet för att ha tillräckligt 

med material att arbeta med. Dock finns en begränsning i arbetet då inte alla artiklar 

om ämnet kunnat inkluderas då tidsspannet inte tillåtit ett arbete i den storleken. En 

av artiklarna (Kanai-Pak et al., 2008) som inkluderades i resultatet låg utanför 

årsspannet som författarna till litteraturöversikten hade för avsikt att begränsa 

urvalet till (2009-2019). Författarna resonerade runt detta och ansåg att den trots 

allt kunde ingå i artikelurvalet då den ändå låg tillräckligt nära i tid, uppfyllde 

kvalitetskraven och svarade på litteraturöversiktens syfte. 

  

Författarna sökte artiklar fritt utifrån sökorden och i huvudsak i varsin databas. 

Detta underlättade då var och en kunde lära sig en databas. Flera av artiklarna som 

inkluderats dök upp i olika sökningar, både med olika kombinationer av sökord och 

i båda databaserna vilket ökar resultatets sensitivitet och trovärdighet. De artiklar 

som inkluderats i översiktens resultat är både kvalitativa och kvantitativa, 

författarna hittade nio kvalitativa, fyra kvantitativa och två mixed methods. Enligt 

Friberg (2017b) kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas i en 

litteraturöversikt utan någon större skillnad. Att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderats ser författarna som en styrka då de presenterar data på olika sätt 

och kan vara komplement till varandra.  

  

Artiklarna granskades med hjälp av mallar av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 

och Forsberg & Wengström (2008) där samtliga håller minst medel kvalitet och kan 

därför betraktas som giltigt underlag för litteraturöversikten. Artiklarna har delats 

upp och granskats av författarna var för sig något som enligt Henricsson (2017) 

sänker reliabiliteten. Dock har samtliga artiklar läst av båda författarna för att skapa 

en helhetsbild av innehållet och även artiklarnas kvalitet. 

  

Analysen utfördes med hjälp av Friberg (2017b) modell där artiklarnas resultat 

sammanställdes och sedan jämfördes avseende likheter och skillnader. Detta 

gjordes individuellt av båda författarna som start och sedan gemensamt då 
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huvudkategorier och underkategorier diskuterades fram. Arbetet valideras och 

trovärdigheten stärks då delar i litteraturöversikten har opponerats på i 

handledningsgrupp samt granskats av handledaren när frågor uppkommit. 

  

Inkluderade artiklar i litteraturöversikten kommer från spridda delar av världen då 

ingen begränsning på länder gjordes i sökningarna. Resultatet från de olika 

artiklarna är dock ganska samstämmigt i hur sjuksköterskor på en akutmottagning 

upplever att hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress påverkar 

patientsäkerheten och kan därför ändå betraktas som tillförlitligt. Dock bör 

olikheter i de olika ländernas kultur och organisation av sjukvården beaktas då de 

kan ha betydelse för hur sjuksköterskorna upplever patientsäkerheten och är 

eventuellt inte helt applicerbar på svenska förhållanden. 

  

Arbetet har sammanställts i ett Google-drive dokument vilket har gjort att båda 

författarna till litteraturöversikten hela tiden kunnat följa arbetet vartefter det vuxit 

fram även då skrivandet skett från olika orter. 

 

Etikdiskussion 

Exklusion- och inklusionskriterierna har följts på så sätt att författarna till 

litteraturöversikten endast har inkluderat artiklar som uppfyller minst medel kvalité, 

vilket var målet, samt att syftet är besvarat. Samtliga av inkluderade artiklar i översikten 

har granskats av etiska kommittéer för att säkerställa en grund för etik i arbetet. I 

artiklarna har deltagarnas anonymitet värnats om genom att avidentifiera dem. 

Deltagandet har varit frivilligt och de har när som helst kunnat avsluta sitt medverkande 

utan att behöva ange någon anledning till detta. Genom att inkludera artiklar som blivit 

granskade av en etisk kommitté samt att deltagandet varit frivilligt anser författarna att 

litteraturöversikten uppfyller detta. 
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Då författarna till litteraturöversikten inte har engelska som modersmål och samtliga 

artiklar har varit skrivna på engelska har ett engelskt-svenskt lexikon använts till ord och 

begrepp som försvårat förståelsen av texten. Detta för att kunna göra en så rättvis 

bedömning som möjligt av innehållet och förhindra att feltolkningar görs. Översättning 

av svåra ord har gjorts vartefter artiklarna lästs av författarna till litteraturöversikten. 

  

Författarna till litteraturöversikten har funderat kring sin egen förförståelse då praktisk 

erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor är begränsad hos båda. Uppfattningen är att 

sjuksköterskeyrket är ansvarsfullt och ställer höga krav på sjuksköterskorna, speciellt på 

akutmottagningar. Författarna har så långt det varit möjligt strävat efter en objektiv 

ståndpunkt och haft den egna förförståelsen i åtanke. Artiklar har inkluderats även då 

upplevelser och uppfattning gått isär bland deltagarna, vilket enligt författarna stärker 

resultatets trovärdighet. 

  

Litteraturöversiktens resultat visar hur missförstånd mellan patienternas förväntningar 

på vården ser ut jämfört med vad sjuksköterskorna hinner med att göra under ett 

arbetspass, vilket författarna till litteraturöversikten resonerar kring hur viktigt det är 

med tydlig kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Detta för att missförstånd 

och missnöje ska undvikas. Det blir en utmaning för sjuksköterskan att förhålla sig till 

detta gentemot patienterna, men även kommunikation på gruppnivå gällande att ha ett 

fungerande teamwork då tidsbrist, hög arbetsbelastning och stress försvårar detta. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det kan vara viktigt att vårdsökande har 

förståelse för hur akutmottagningen fungerar för att inte bli missnöjda när sjuksköterskan 

under perioder av hög arbetsbelastning inte har möjlighet bemöta deras enskilda behov 

så snabbt som de önskar. Samtidigt beskriver Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och 

sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30) att goda relationer ska skapas mellan patient och 

sjuksköterskan och att sjuksköterskan ska bemöta patienterna med respekt och 

säkerställa att en säker vård ges.  
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Författarna till litteraturöversikten anser att sjuksköterskeyrket utgör en viktig del av 

sjukvården. Därför kan det vara viktigt ur ett samhällsperspektiv att sjuksköterskor trivs 

på sin arbetsplats. Författarna diskuterar kring att sjuksköterskeyrket är krävande och 

ibland innefattar arbete under hög arbetsbelastning och stress, något som resultatet i 

denna litteraturöversikt visar har en negativ påverkan på patientsäkerheten. Vetskapen 

om att det är ett ansvarsfullt yrke där förutsättningarna att utföra en patientsäker vård 

inte alltid finns, skulle kunna skada yrkets rykte och leda till att färre vill utbilda sig och 

arbeta som sjuksköterskor. Detta tror författarna kan skapa en negativ spiral där 

personaltätheten kommer vara fortsatt underdimensionerad vilket i sin tur också drabbar 

patienterna. Författarna diskuterar även kring att om patienternas erfarenheter av 

sjukvården är dåliga så kan förtroendet för vården minska. 

  

Ur ett grupperspektiv resonerar författarna till litteraturöversikten kring att om 

sjuksköterskan ska kunna ge en säker och trygg vård till patienterna, behöver 

förutsättningarna i arbetsgruppen finnas där. Författarna anser att om teamwork och 

kommunikationen fungerar i arbetsgruppen så kan sjuksköterskorna avlasta och hjälpa 

varandra under perioder med hög arbetsbelastning något som kan få positiva 

konsekvenser för patientsäkerheten. Om god kommunikation finns skapas bättre 

förutsättningar att relevant information om patienterna överförs vilket minskar risken att 

kvalitén på vården påverkas negativt.  

Ur ett individperspektiv anser författarna till litteraturöversikten att bemötande av 

patienter bör göras med en förståelse för att de har frågor och funderingar, samtidigt som 

det kan vara viktigt för sjuksköterskan att patienterna har en förståelse över att 

sjuksköterskan arbetar under tidspress och inte alltid kan finnas tillgänglig i den 

utsträckning som skulle behövas.  

Detta resonerar författarna kring att oavsett situation så behöver sjuksköterskan förmedla 

trygghet och bemöta patienten med respekt. Förutsättningar måste finnas och förbättras 

på arbetsplatsen för att sjuksköterskorna ska kunna finnas tillhands för sina patienter och 

därmed kunna skapa denna trygghet 
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Klinisk betydelse för samhället 

Det som framkommer och är av betydelse för samhället och vården i stort är att 

sjuksköterskornas mående påverkar den vård de ger. Flera faktorer i sjuksköterskornas 

arbetsmiljö bidrar till en ökad känsla av stress, bland annat att vara för få i relation till 

antal patienter och arbetsuppgifter samt när personalgruppen består av många oerfarna 

sjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskornas arbete är reglerat av ett antal lagar och förordningar som styr hur säker 

vård ska utföras, bland annat genom att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs och 

att sjuksköterskorna är delaktiga i detta genom att rapportera risker för vårdskador eller 

faktiska vårdskador som inträffat (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, 2017). Trots reglering av yrket är 

sjuksköterskor inte mer än människor och om de upplever sin arbetssituation som 

ohållbar är det viktigt att denna ses över för att säkerställa att de kan utföra sitt yrke på 

ett patientsäkert sätt för att säkerställa en god vård för sina patienter.  

 

Om sjuksköterskor upplever hög arbetsbelastning och stress på sin arbetsplats kan det 

resultera i ökat missnöje med sitt arbete och att de antingen byter arbetsplats eller lämnar 

professionen, något som ökar arbetsbelastningen för de som stannar kvar. Stress och hög 

arbetsbelastning leder till utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor och författarna 

till litteraturöversikten resonerar att det i förlängningen kan leda till sjukskrivning, något 

som ökar kostnaden för samhället. Vidare resonerar författarna till litteraturöversikten 

att det kan bli svårt att rekrytera nya sjuksköterskor om de skräms av arbetsförhållandena 

som råder inom sjukvården.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt ger en förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på 

en akutmottagning under förhållanden med hög arbetsbelastning och stress. Det 

framkommer att hög arbetsbelastning är en bidragande orsak till att sjuksköterskor 

upplever hög stress på sitt arbete och att detta tydligt påverkar patientsäkerheten. Det 

framkommer att faktorerna som sjuksköterskor upplever ligga bakom hög 

arbetsbelastning är liknande i flera länder, det vill säga personalbrist, tidsbrist, högt antal 

patienter och bristande kommunikation och teamwork i arbetsgruppen. Författarna till 
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litteraturöversikten anser att detta visar på vilka brister som sjuksköterskor upplever 

inom akutsjukvården och att det även påverkar patientsäkerheten negativt genom att 

risken ökar att patienter glöms bort eller inte får vård i tid. 

 

Förslag till vidare forskning 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar tydligt från sjuksköterskans perspektiv hur 

hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten. Författarna 

till litteraturöversikten anser därmed att det skulle vara av intresse av att ta reda på hur 

patienterna upplever sin vistelse på akutmottagningen ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Om det finns forskning ur både patienternas och sjuksköterskans perspektiv har 

författarna till litteraturöversikten diskuterat kring att det då kan vara möjligt att hitta 

lämpliga åtgärder för att bedriva förbättringsarbete inom de områden som 

litteraturöversiktens resultat beskriver som bristande, det vill säga personaltäthet, 

tidsbrist, kommunikation, teamwork och högt antal patienter. Denna litteraturöversikt tar 

avstamp i en kvalitativ ansats då det är sjuksköterskornas upplevelse av hur deras 

arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten som undersökts. Upplevelsen av att 

patientsäkerheten brister skulle behöva stärkas med kvantitativ forskning som 

undersöker vilka vårdskador, i vilken utsträckning dessa förekommer och om orsaken 

till vårdskadorna kan kopplas till sjuksköterskors nivå av stress och arbetsbelastning. 
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Bilaga 1  

Sökmatris 

 

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. 

Begränsningar gjorda i respektive databas för varje sökning: Peer reviewed, 2009-2019. Valda artiklar är alla på engelska. 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa 
titlar 

Urval efter lästa 
abstrakt 

Antal utvalda artiklar 
till resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=15 

PubMed Patien safety AND emergency 
department AND nurses experience 

207 11 6 1 

PubMed Patient safety AND emergency 
department AND nurse AND 
workload 

60 16 6 3 

CINAHL “emergency department” AND 
“nurses experience” AND “work 
related stress” 

35 10 4 3 

PubMed Patient safety, (stress impact), 
workload, nurses 

21 7 2 1 

CINAHL Patient safety in nursing AND 
emergency department OR 
emergency room AND experiency OR 
perceptions 

149 30 12 3 

CINAHL Patient safety, emergency 
department, workload 

63 7 2 1 

PubMed Patient safety AND workload AND 
emergency room AND nurse 

33 13 2 1 
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Bilaga 1  

 

Tabell för manuell sökstrategi 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa 
titlar 

Urval efter lästa 
abstrakt 

Antal utvalda artiklar 
till resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=15 

PubMed Funktionen ”liknande artiklar” i 
PubMed på artikeln ”Registered 
nurses perceptions of safe care in 
overcrowded emergency 
departments, Eriksson, et al. 

452 54 8 2 
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Bilaga 2  

Artiklar som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bruyneel, L., 
Thoelen, T., 
Adriaenssens, J. 
& Sermeus, W. 
 
2016  
 
Belgien 

Emergency room 
nurses’ pathway to 
turnover intention: a 
moderated 
serial mediation 
analysis 
 

The aim of this study was 
to explore the association 
between the quality of 
the work environment, job 
characteristics, 
demographic 
characteristics and a 
pathway of job 
satisfaction, emotional 
exhaustion and turnover 
intention among 
nurses in emergency 
departments 
 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie, gjord 
med hjälp av ett 
frågeformulär 

Samtliga sjuksköterskor på 
11 olika sjukhusanslutna 
akutmottagningar fick 
enkäten, 292 
sjuksköterskor svarade 
(69,7% av tillfrågade) 

Studien bekräftar en 
stor variation i 
sjuksköterskors 
mående på olika 
akutavdelningar. 
Studien bekräftar att 
arbetsmiljön är en 
betydande faktor för om 
sjuksköterskan väljer att 
stanna på sin 
arbetsplats. 

Hög, 80% 

Enns, C. L., & 
Sawatzky, J-A. V.  
 
2016 
 
Kanada 
 

Emergency nurses’ 
perspectives: Factors 
affecting caring 

Exploring the meaning of 
caring and the factors 
that affect caring for 
emergency nurses 
 

Kvalitativ 
 
Beskrivande design med 
individuella intervjuer 

17 sköterskor från olika 
akutmottagningar med 
arbetserfarenhet från 3 år 

Faktorer som tidsbrist, 
personalrekrytering och 
stöd från chefer 
påverkar sköterskornas 
förutsättningar för 
omvårdnad på en 
akutmottagning. 

Hög, 84% 

Eriksson, J., 
Gellerstedt, L., 
Hillerås, P. & 
Craftman, Å. G. 
 
2018 
 
Sverige 

Registered Nurse’s 
perceptions of safe 
care in overcrowded 
emergency 
departments 

To explore registered 
nurses perceptions of 
safe practice in care for 
patients with an extended 
length of stay in the 
emergency department 
 
 

Kvalitativ – descriptive 
methodology 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 

14 Sjuksköterskor som 
arbetat >1 år på 
akutmottagning, varav 11 
kvinnor och 3 män. 

Patienter som blev kvar 
längre på 
akutmottagning bidrog 
till ökad 
arbetsbelastning för 
sjuksköterskorna och 
patientsäkerheten 
äventyrades då dessa 
patienter lätt kunde 
glömmas bort 

Medel, 72% 
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Forsman, B., 
Forsgren, S. & 
Carlström, E. D. 
 
2012 
 
Sverige 

Nurses working with 
Manchester triage 
The impact of 
experience on 
patient security 

The paper presents the 
results of a study of 
nurses’ perceptions of the 
impact and safety of the 
Manchester 
Triage System (MTS) 
within emergency 
departments in 
Western Sweden. 
 

Kvantitativ-kvalitativ 
 
Frågeformulär med 
öppna frågor som avslut 

74 legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetade med triage från 4 
olika sjukhus 

Sköterskorna upplevde 
att triagesystemet hade 
en positiv inverkan på 
patientsäkerheten, men 
att flera faktorer 
spelade in som 
sjuksköterskans 
erfarenhet och att hon 
fick nog med tid till 
utvärderingen. 

Medel, 68% 

Forsyth, K. L., 
Hawthorne, H. J., 
El-Sherif, N.,  
Varghese, R. S., 
Ernste, V. K., 
Koenig, J., & 
Blocker, R. C. 
 
2018 
 
USA 

Interruptions 
experienced by 
emergency nurses: 
Implications for 
subjective and 
objective measures 
of workload 

This 
study aimed to 
characterize interruptions 
experienced by 
emergency nurses and 
demonstrate 
convergence validity of 1 
objective workload 
measure—RCAT—by 
linking interruption 
characteristics to both 
measures of workload 
 

Kvantitativ 
 
Observationsbaserad, 
prospektiv studie 

38 sjuksköterskor med en 
arbetserfarenhet från 2 år 
på akutmottagning  

Sjuksköterskor på en 
akutmottagning 
upplever många avbrott 
i sitt arbete under ett 
arbetsskift. Med gjorda 
mätningar kunde man 
se att deras 
arbetsbelastning ökade 
under skiftets gång och 
att det kunde ha med 
avbrotten att göra 

Medel, 72% 

Gallagher, R., 
Fry, M., 
Chenoweth, L.,  
Gallagher, P. & 
Stein-Parbury, J. 
 
2014 
 
Australien 
 

Emergency 
department nurses’ 
perceptions and 
experiences of 
providing care for 
older people 

ED nurses’ perceptions 
and experiences of 
providing care 
for older people were 
investigated in this study. 
 

Kvalitativ 
 
semi-strukturerade 
intervjuer 

27 Sköterskor med som 
minst 5 års erfarenhet av 
att arbeta på 
akutmottagning. 

Äldre personer 
identifierades som 
sårbara och utsatta på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskorna 
upplevde frustration 
över att ständiga 
prioriteringar minskade 
deras förmåga att 
säkerställa god och  

Medel, 76% 
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     säker vård för äldre 
patienter. Förväntningar 
på sjuksköterskorna 
från anhöriga krockade 
med sköterskornas 
egen uppfattning om 
god vård. 

 

Grover, E., 
Porterc, J. E. & 
Morphet, J. 
 
2017 
 
Australien 

An exploration of 
emergency nurses’ 
perceptions, attitudes 
and experience of 
teamwork in the 
emergency 
department 

The aim of this research 
was to explore 
emergency nurses’ per-
ceptions, attitudes and 
experience of teamwork 
in the ED. 

Kvalitativ  
 
Fenomenologisk 
approach – semi-
strukturerade intervjuer 

Samtliga anställda 
legitimerade 
sjuksköterskor på en 
akutmottagning, (n=12) 

Sjuksköterskorna 
upplevde det som 
positivt att arbeta i team 
och det hade även en 
positiv inverkan på 
vården som patienterna 
fick 

Medel, 72% 

Hvitfeldt 
Forsberg, H., 
Muntlin Athlin, Å. 
& von Thiele 
Schwarz, U. 
 
 2014 
 
Sverige 
 

Nurses’ perceptions 
of multitasking in the 
emergency 
department: 
Effective, fun and 
unproblematic (at 
least for me) – a 
qualitative study 
 

The aim of this paper was 
to understand how 
multitasking is 
experienced 
by registered nurses and 
how it relates to their 
everyday 
practice in the emergency 
department 
 

Kvalitativ 
 
Intervjuer med öppna 
frågor 

9 Sjuksköterskor som 
arbetar på två olika 
akutmottagningar i Sverige 

Deltagande 
sjuksköterskor tyckte att 
det ingick i arbetet på 
Akuten att ”multitaska” 
och att om man inte 
kunde det inte hade på 
akuten att göra. De som 
arbetar där har sökt sig 
dit för att det är en 
händelserik arbetsplats. 
Deltagarna trodde inte 
att just att ha många 
bollar i luften var 
förenligt med sämre 
patientsäkerhet eller 
ökad risk för misstag 

Hög, 80% 
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Johansen, M. L. 
 
2014 
 
USA 

Conflicting priorities: 
Emergency nurses 
perceived disconnect 
between patient 
satisfaction and the 
delivery of quality 
patient care 

The aims 
of this study were to: (1) 
learn more about the 
types of conflict 
emergency nurses are 
commonly encountering, 
(2) identify 
the ideas, attitudes, 
understanding, and 
thinking patterns 
of the emergency nurse 
regarding the 
phenomenon of conflict, 
and (3) to understand 
how emergency nurses 
currently 
deal with interpersonal 
conflict. 
 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper 

9 Sjuksköterskor deltog 
varav 8 var kvinnor. 

Strävan på 
akutmottagningen är att 
hålla patienterna nöjda, 
men att det inte 
nödvändigtvis betyder 
att vården ges av god 
kvalité. Personalen 
upplevde att de inte fick 
tillräckligt med hjälp när 
patienterna var många, 
vilket gjorde att 
ansvarig sjuksköterska 
inte hade koll på alla 
patienter som hon bör 
ha för att driva en säker 
vård. Sjuksköterskan 
undvek även konflikter 
vid hög 
arbetsbelastning då hon 
inte hade tid för att 
avbryta sitt arbete 

Hög, 79% 

Johansen, M. L. & 
Cadmus, E. 
 
2016 
 
USA 

Conflict management 
style, supportive 
work environments 
and 
the experience of 
work stress in 
emergency nurses 
 

To examine the conflict 
management style that 
emergency department 
(ED) nurses use to 
resolve conflict and to 
determine whether their 
style of managing conflict 
and a supportive work 
environment affects their 
experience of work 
stress 
 
 

Kvantitativ 
 
Beskrivande 
korrelerande design med 
frågeformulär 

222 sjuksköterskor som 
arbetade på 
sjukhusansluten 
akutmottagning 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 
arbetsrelaterad stress 
har ett samband med 
upplevelsen av en 
stöttande arbetsmiljö 
och olika typer av 
konflikthanteringar från 
ledningen. 

Hög, 80% 
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Kanai-Pak, M., 
Aiken, L. H., 
Sloane, D. M. & 
Poghosyan, L. 

 

2008 
 
USA 
 

Poor work 
environments and 
nurse inexperience 
are associated with 
burnout, job 
dissatisfaction and 
quality deficits in 
Japanese hospitals 

This paper examines the 
extent of emotional 
exhaustion 
and associated job 
dissatisfaction and nurse 
ratings of poorer 
quality of care in a 
sample of Japanese 
hospitals. Additionally 
we explore the factors 
that are strongly related 
to these poor 
outcomes. 
 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 

5956 sjuksköterskor från 
19 olika sjukhus deltog. 

56% upplevde 
emotionell utmattning. 
Sex av tio beskrev 
missnöje med sitt 
arbete och 59% 
beskrev den givna 
vården som endast 
“rättvis” eller “dålig”. 
Färre än en av fem 
påstod att det fanns 
tillräckligt med personal 
för att bedriva en vård 
av kvalité och färre än 
fyra av tio beskrev att 
det fanns tillräckligt med 
tid för att spendera tid 
med patienterna samt 
att konsultera med sina 
kollegor om 
patienternas problem 

Hög, 80% 

Lima Gomes, 
A.T., Ferreira Jr, 
M. A., Salvador, 
P.T.C.O., Bezerril, 
M.S., Chiavone, 
F.B.T. & Santos, 
V.E.P. 
 
2019 
 
Brasilien 

Safety of the patient 
in an emergency 
situation: perceptions 
of the nursing team 

To know the perception 
of nursing professionals 
about the essential 
aspects to provide safe 
care to polytraumatized 
patients 
in emergency services. 
 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper 

7 sjuksköterskor och 
undersköterskor som 
arbetar på akutmottagning 
med traumapatienter. 

Strukturell och fysisk 
arbetsmiljö upplevdes 
som ett problem för att 
utföra säker vård, 
tillsammans med 
underbemanning och 
platsbrist 

Hög, 92% 
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Van Bogaert, P., 
Peremans, L., 
Van Heusden, D., 
Verspuy, M., 
Kureckov, V., Van 
de Cruys, Z. & 
Franck, E. 
 
2017 
 
Belgien 

 

Predictors of 
burnout, work 
engagement and 
nurse reported job 
outcomes and quality 
of care: a mixed 
method study 

The study aims were 
threefold: (1) To retest 
and confirm two structural 
equation models 
exploring associations 
between practice 
environment and 
work characteristics as 
predictors of burnout 
(model 1) and 
engagement (model 2) as 
well as nurse-reported 
job outcome and quality 
of care; (2) To study staff 
nurses’ and nurse 
managers’ perceptions 
and experiences of staff 
nurses’ workload; (3) To 
explain and interpret the 
two models by using the 
qualitative study findings. 

Kvalitativ-kvantitativ 
 
Mixed methods design  
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär 

I den kvalitativa delen 
deltog 10 arbetsledande 
sjuksköterskor och 9 
kliniskt arbetande 
sjuksköterskor från 
medicinska och kirurgiska 
kliniker. 
 
I den kvantitativa delen 
bjöds deltagare in från två 
sjukhus i Belgien att delta, 
751 sjuksköterskor 
svarade på studien. 
 

Sköterskorna upplevde 
en hög arbetsbelastning 
till följd av många 
oväntade händelser 
under ett arbetspass, 
att kommunikationen 
mellan kollegor 
påverkades och blev 
fräsigare och att man 
inte hann med 
patienterna i den 
utsträckning man hade 
tänkt. En ökad rädsla 
för att göra fel och att 
man var tvungen att 
prioritera åtgärder för 
att hinna med 
påverkade 
arbetsbelastningen. 

Hög, 80% 

Wolf, L. A., 
Perhats, C., 
Delao, A. M., 
Clark, P. R. & 
Moon, M. D.  
 
2017 
 
USA 

On the threshold of 
safety: A qualitative 
exploration of nurses’ 
perceptions of 
factors involved in 
safe staffing levels in 
emergency 
departments 
 

The 
purpose of this study is to 
explore emergency 
nurses’ 
perceptions of safe 
staffing levels and to 
identify factors that 
negatively and positively 
influence their workload. 
 
 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper med semi-
strukturerade intervjuer 
 

26 legitimerade 
sjuksköterskor varav 
69,2% var kvinnor. 

Arbetsbelastningen på 
en akutmottagning är 
svår att förutse och att 
utgå från ett visst antal 
personal på ett visst 
antal patienter kan vara 
svårt. Den ojämna 
arbetsbelastningen är 
ett problem för 
patientsäkerheten på en 
akutmottagning. 

Hög, 80% 

 
 



 

7 

Bilaga 2 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Yuwanich, N., 
Sandmark, H. & 
Akhavan, S. 
 
2016 
 
Thailand 

Emergency 
department nurses' 
experiences of 
occupational stress: 
A qualitative study 
from a public hospital 
in Bangkok, 
Thailand. 

To explore ED nurses’ 
perceptions and 
experiences 
occupational stress in the 
ED 

 

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
individuella intervjuer 

21 sjuksköterskor med >1 
års erfarenhet inom 
akutsjukvården varav 17 
var kvinnor och 4 män 

Sjuksköterskorna 
upplever ofta en stress 
på sin arbetsplats på 
grund av hög 
arbetsbelastning. Detta 
påverkar deras fysiska 
och psykiska mående 
negativt, vilket kan leda 
till en bristande kvalité 
på patienternas 
omvårdnad 

Medel, 72% 
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Bilaga 3  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 



 

2 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 4  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 

Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 



 

2 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 


