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Abstrakt 

Bakgrund: Patientsäkerhet är en viktig del inom hälso- och sjukvården eftersom att 

patientsäkerhet har en avgörande betydelse för vårdens kvalité. En hög patientsäkerhet är en 

förutsättning för att kunna ge en god och säker vård. Patientsäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne 

som berör många, både hälso- och sjukvårdspersonal, patienter men även samhället. Att arbeta 

patientsäkert och följa evidensbaserad kunskap är viktigt för att kunna förhindra riskfyllda 

situationer där vårdskador kan inträffa. Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa 

kunskap om vilka faktorer i sjuksköterskans organisatoriska och sociala arbetsmiljö som påverkar 

patientsäkerheten. Metod: Studien genomfördes och utformades som en systematisk 

litteraturöversikt med utgångspunkt från två frågeställningar: Vilka faktorer i den organisatoriska 

arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten? samt vilka faktorer i den sociala arbetsmiljön påverkar 

patientsäkerheten? Fjorton vetenskapliga artiklar, med både kvantitativ och kvalitativ ansats 

analyserades. Resultat: Flera faktorer i sjuksköterskans organisatoriska och sociala arbetsmiljö 

kunde påverka patientsäkerheten. Faktorer i den organisatoriska arbetsmiljön var bemanning, 

arbetsbelastning, kompetens, arbetslivserfarenhet, återhämtning och trötthet. Faktorer i den sociala 

arbetsmiljön var samarbete, kommunikation och säkerhetskultur. Slutsats: Det fanns ett samband 

mellan patientsäkerhet och sjuksköterskans arbetsmiljö. Åtgärder bör vidtas i den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Det kan handla om att sjukvårdsledningen och chefer uppmärksammar 

brister i arbetsmiljön och vidtar relevanta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten och 

uppkomsten av vårdskador. Det kan även handla om att sjuksköterskorna synliggör brister i 

arbetsmiljön som kan påverka patientsäkerheten negativt. Det är även viktigt att belysa de aspekter 

i arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten positivt för att kunna utveckla 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Arbetsmiljö, Vårdskador, Omvårdnad, Sjuksköterska, Systematisk 

litteraturöversikt. 
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Det är en utmaning att upprätthålla en hög patientsäkerhet i många hälso- och 

sjukvårdsinrättningar, trots avancerad medicinsk teknologi och evidensbaserad forskning. Att 

upprätthålla en god patientsäkerhet och säkerhetskultur är en svårighet inom hälso- och 

sjukvården i världen (Abu-El-Noor, Abuowda, Alfaqawi & Böttcher, 2019). Patientsäkerhet är 

ett begrepp som är grundläggande för en god och säker vård, säker vård bygger på beprövad 

erfarenhet och vetenskap. Vidare definieras patientsäkerhet som att förhindra och skydda 

patienter från att utsättas för vårdskador orsakade av fel eller misstag i samband med vård och 

behandlingar av hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS, 2010:659, 1 kap. 6 §). 

Säkerhetskultur definieras som individuella och gemensamma värderingar, attityder, 

uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som har att göra med en organisations 

inställning till patientsäkerhetsarbetet (Wang, Liu, Shi & Liu, 2017). 

  

Vårdskador är ett problem trots att sjukvården i Sverige är mer inriktad på patientsäkerhetsarbete 

än de flesta andra länder, skadorna skapar lidande för patienter samt stora kostnader för hälso- 

och sjukvården. Ungefär hundratusen personer drabbas av en vårdskada i Sverige varje år. Det 

tyder på att det finns brister i patientsäkerheten, men det är också många vårdtillfällen där 

vårdskador inte uppstår. För att kunna identifiera faktorer som fungerar och kan förebygga 

uppkomsten av vårdskador fokuserar patientsäkerhetsarbete inte enbart på brister och risker, utan 

även på positiva resultat där vården har fungerat bra (Socialstyrelsen, 2019). Brister i 

patientsäkerheten är en bidragande orsak till morbiditet och mortalitet i världen. Miljoner 

patienter lider av skador eller avlider på grund av bristande patientsäkerhet. Forskare som 

studerar patientsäkerhet menar generellt att den viktigaste frågan inte är vem som ger osäker 

vård, utan varför det sker (Liu et al., 2018). En vårdskada definieras enligt Nilsson et al. (2020) 

som en fysisk eller psykisk skada som ger upphov till sjukdom, lidande eller dödsfall och hade 

kunnat undvikas om lämplig behandling eller åtgärd hade vidtagits av hälso- och sjukvården. För 

att en skada ska få kallas för vårdskada måste den uppstått på grund av vård från hälso- och 

sjukvården, eller till följd av den vård eller åtgärd som uteblivit trots befintligt behov hos 

patienten. 

  

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) handlar den organisatoriska arbetsmiljön om 

förutsättningar och villkor på arbetsplatsen. Där ingår kommunikation, styrning och ledning, 
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delaktighet samt ansvar. Vidare handlar det om möjlighet till handlingsutrymme, fördelning av 

arbetsuppgifter och resurser. I den sociala arbetsmiljön ingår socialt samspel, samarbete, 

stödjande kollegor och chefer. Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderar bland annat olika 

krav i arbetet, det kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgränser samt fysiska och sociala 

förhållanden. Det kan även finnas krav av kognitiv, emotionell och fysisk natur. En ohälsosam 

arbetsbelastning kan vara när kraven i arbetet ofta överskrider resurserna. En sådan obalans blir 

ohälsosam om den är långvarig och om det finns bristande förutsättningar för återhämtning. 

Resurser för arbetet kan innefatta arbetsredskap, arbetsmetoder, bemanning, tydliga samt rimliga 

mål och återkoppling på arbetsinsatsen. Vidare bör det finnas möjligheter till kontroll i det egna 

arbetet, socialt stöd och återhämtning. Kränkande särbehandling är handlingar som på ett 

kränkande sätt riktas mot en eller flera arbetstagare och som kan leda till ohälsa och känslor av 

utanförskap (ibid). 

 

Boyd, Kussmaul och Peri (2019) beskriver arbetsmiljö som en plats som är omgiven av 

ledarskap, engagemang för arbetare, gemensam etik och kultur. Arbetsmiljö innebär även 

arbetsförhållanden som är kopplade till arbetsorganisation, arbetsatmosfär, kommunikationssätt, 

arbetstillfredsställelse, utbildningsmöjligheter, arbetsbelastning och stress. En hälsosam 

arbetsmiljö främjar professionell omvårdnad och ökar kvalitén på patientvården. American 

Association of Critical Care Nurses (AACN) definierade en hälsosam arbetsmiljö som en miljö 

som underlättar sjuksköterskans möjligheter att uppfylla målen för organisationen och samtidigt 

ökar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse (AACN, 2005). 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) betonas att man som 

sjuksköterska ska arbeta patientsäkert genom att kunna agera med lämpliga åtgärder för att 

förebygga vårdskador. Alla professioner i vården har ansvar för att säker vård bedrivs och det 

kräver ofta samarbete mellan professioner. Som sjuksköterska är man ledare för 

omvårdnadsarbetet och man ska följa lagar och föreskrifter, vara riskmedveten och arbeta för en 

trygg och säker omvårdnad. Man ska göra riskbedömningar för att förhindra vårdskador. 

Dessutom ska man på ett säkert sätt hantera läkemedel, använda strukturerade metoder för säker 

informationsöverföring samt identifiera förbättringsåtgärder. Enligt Cronenwett et al. (2007) 
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innebär säker vård kunskap om risker som kan förekomma i vården samt preventivt arbete för att 

förhindra eller minska att riskerna uppstår.  

 

Sjuksköterskor spelar en stor roll i upptäckande och prevention av händelser som är skadliga för 

patienter. För att vidta effektiva interventioner för att förbättra patientsäkerheten, så är det viktigt 

att förstå hur sjukhusets organisatoriska faktorer påverkar patientsäkerheten. Sjuksköterskors 

arbetsmiljö och arbetsbelastning har identifierats som organisatoriska faktorer som kan påverka 

den kliniska vården. Det finns kopplingar mellan en bättre arbetsmiljö och positiva aspekter på 

patientsäkerheten, såsom lägre dödlighet och färre effekter som är skadliga för patienter (Liu et 

al., 2018). 

  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om vilka faktorer 

i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten. 

 

För att få en djupare förståelse i detta syfte utformades dessa frågeställningar: 

1. Vilka faktorer i den organisatoriska arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten? 

2. Vilka faktorer i den sociala arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten? 
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Metod 

Vi valde att utforma denna studie som en systematisk litteraturöversikt som inkluderar 

både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, eftersom vi ville sammanställa 

kunskap i ämnet. En systematisk litteraturöversikt används för att se hur data hänger ihop 

samt för att identifiera underliggande mönster (Friberg, 2017, s. 150). Den systematiska 

översiktsmetoden sammanfattar tidigare forskning och litteratur inom ett ämne. En 

systematisk översikt kan förena olika metoder för att fånga sammanhanget, processer och 

personliga uppfattningar inom ämnet (Whittemore & Knafl, 2005). För att få en tydlig bild 

över rådande kunskapsläge inom vårt syfte och våra frågeställningar, eftersöktes, 

granskades och sammanställdes resultat från vetenskapliga studier inom huvudämnena 

patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

 

En systematisk litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl (2005) kan utformas i fem 

olika faser, den första fasen handlar om att identifiera ett problemområde som man vill 

undersöka. Andra fasen innebär litteratursökning, tredje fasen handlar om utvärdering av 

insamlad data. Fjärde fasen är dataanalys där det primära målet är att få fram nya 

kunskaper och slutsatser från de primära källorna. Femte fasen innebär presentation av 

resultatet som man har kommit fram till. Dessa fem olika faser användes i detta arbete och 

beskrivs nedan. 

 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen inleddes med att genomföra en pilotsökning för att få en överblick 

över antalet vetenskapliga studier inom det valda området. Detta är nödvändigt att göra för 

att försäkra sig om att det finns tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom ämnet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). När vi insåg att det fanns tillräckligt med 

vetenskaplig litteratur för det valda ämnet påbörjades en systematisk sökning med 

relevanta söktermer för vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

En systematisk sökning genomfördes i publikationsdatabaserna CINAHL, PubMed, 

PsycINFO och Scopus. Dessa databaser valdes för att PubMed anses vara en stor databas 

som används mycket och innehållet är främst baserat på medicinsk vetenskap, men 
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omvårdnadsrelaterade artiklar förekommer också. CINAHL innehåller mest information 

och kunskap om omvårdnad och Scopus är aktuell för vårdvetenskaplig information 

(Östlundh, 2017, s. 67). PsycINFO har huvudfokus på artiklar som handlar om psykologi 

och beteendevetenskap (Kristensson, 2014, s. 159). Eftersom vi ville få en sammanfattad 

översikt över ämnet, inkluderade vi kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vi 

exkluderade dock andra systematiska översikter, eftersom vi ville vara så objektiva som 

möjligt då vi ansåg att graden av tolkning och subjektiva värderingar skulle bli större vid 

en analys av en annan analys. 

 

För att kunna söka fram relevanta artiklar som besvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar, identifierades söktermer som var relevanta för studien. Med hjälp av 

tesaurusar och ämnesordlistor kunde vi hitta sökord som passade till de olika databaserna 

och till vårt valda ämne. För att kunna översätta våra sökord till engelska använde vi 

svenska Medical Subject Headings (MeSH), detta fungerade inte på alla våra sökord och 

därför användes istället fritextsökning, MeSH termer användes endast i PubMed. Vid 

sökning i CINAHL användes CINAHL Headings (CH) och fritextsökning. Sökord som 

användes i sökningarna var följande: Patient safety, Nurses, Work environment, Work 

practice environment, Adverse events, Contributing Factors, Factors, Effects, Qualitative 

och Association. Begränsningar i sökningarna var artiklar publicerade senast år 2010, 

vetenskapliga artiklar på engelska, tillgängliga i fulltext och peer reviewed journals. 

Beroende på vilken databas som användes skiljde sig begränsningarna och söktermerna åt i 

de olika sökningarna. 

 

När söktermerna kombinerades användes en teknik som kallas för boolesk sökteknik. I det 

booleska systemet finns det flera sökoperatorer men de vanligaste är “AND”, “OR” och 

“NOT”. Sökoperatoren “AND” används för att koppla samman två sökord och “OR” 

används ofta vid synonymer, för att få träffar på flera eller någon av söktermerna. 

Sökoperatoren “NOT” används om man vill sortera bort ointressanta träffar (Östlundh, 

2017, s. 72). I vår sökning användes “AND” och “OR”, dessa booleska sökoperatorer 

gjorde så att vi kunde få fram litteratur som vi var intresserade av. Men sökoperatoren 
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“NOT” var inte nödvändig i vår sökning eftersom att vi fick träffar på artiklar som var 

relevanta för vår studie, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

PubMed 2020 02 17 Begränsningar: 10 år, Full text, Artiklar på engelska 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MSH ”Patient safety” 10 839  

S2 MSH Nurses 20 965  

S3 FT ”Work environment” 1 799  

S4 FT ”Work practice environment” 8 697 
 

S5 FT S1 AND S2 AND S3 OR S4 44 3 

 Cinahl 2020 02 17 Begränsningar: Peer reviewed, 10 år, Full text, Artiklar på engelska 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 CH ”Patient safety” 29 767  

S2 CH Nurses 121 777  

S3 CH ”Work environment” 14 106  

S4 FT ”Adverse events” 31 502 
 

S5 FT S1 AND S2 AND S3 AND S4 33 2 

S6 FT Factors 793 603  

S7 FT Qualitative 93 153  

S8 FT S1 AND S2 AND S3 AND S6 AND S7 50 2 

S9 FT Effects 649 177  

S10 FT S1 AND S2 AND S3 AND S9 81 2 

S11 FT ”Contributing factors” 2 093  

S12 FT S1 AND S3 AND S11 32 3 

PsycINFO 2020 02 17 Begränsningar: Peer reviewed, 10 år, Full text, Artiklar på engelska 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 FT ”Patient safety” 3 376  

S2 FT Nurses 28 580  

S3 FT ”Adverse events” 6 086  

S4 FT Association 17 893 
 

S5 FT S1 AND S2 AND S3 AND S4 15 1  

*CH – CINAHL Headings, MSH- MeSH, FT – Fri textsökning 
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Forts. Tabell 1. Litteratursökning 

Scopus 2020 02 20 Begränsningar: 10 år, Full text, Artiklar på engelska 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 FT ”Patient safety” 16 990  

S2 FT Nurses 24 121  

S3 FT ”Work environment” 4 173  

S4 FT Factors 940 527 
 

S5 FT S1 AND S2 AND S3 AND S4 35 1 

*CH – CINAHL Headings, MSH- MeSH, FT – Fri textsökning 

 

Vi inkluderade vetenskapliga artiklar som svarade på syfte och frågeställningar efter vi hade läst 

igenom de vetenskapliga artiklarnas titel och abstrakt. Därefter gick vi vidare till 

kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna. 

 

Kvalitetsgranskning  

När vi hittat vetenskapliga artiklar med innehåll som besvarade vårt syfte ville vi fastställa 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Detta gjordes med hjälp av SBU:s (2014) 

granskningsprotokoll för att kunna garantera en god kvalitet. De kvalitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s bilaga 5 och de kvantitativa artiklarna granskades med 

SBU:s bilaga 3. Kvalitetsgranskningen enligt granskningsmallarna resulterar i låg kvalitet (69 % 

eller lägre), medel kvalitet (minst 70 %) eller hög kvalitet (minst 80 %) enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, s. 95–96). Ingen vetenskaplig artikel som vi kvalitetsgranskade klassades 

som låg kvalitet. Av de valda vetenskapliga studierna som ingick i analysen bedömdes åtta 

artiklar ha medel kvalitet och sex hög kvalitet, se bilaga, tabell 3. Kvalitetsgranskning utfördes 

av studiens båda författare, först gjordes granskningarna enskilt, sedan jämfördes resultaten. Vid 

tillfällen där författarna inte var överens om en studies kvalitet, diskuterade författarna 

granskningsprotokollen tillsammans för att komma fram till ett enhetligt beslut. 

 

Förförståelse 

Vi båda har erfarenhet inom sjukvård, vi har arbetat och haft verksamhetsförlagd utbildning 

inom hälso- och sjukvården. Vi var därför medvetna om våra egna upplevelser och erfarenheter 

angående arbetsmiljön i sjukvården. Vi kände till att sjuksköterskans arbetsmiljö kan vara 
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hektisk. Men vi hade inte någon fördjupad eller specifik förkunskap kring vilka faktorer i 

sjuksköterskans arbetsmiljö som kunde påverka patientsäkerheten. Vi försökte förhålla oss 

neutrala vid datainsamling och analys för att inte påverka studiens resultat. 

 

Analys 

Dataanalysen tillämpades enligt Whittemore och Knafls (2005) metodartikel för systematiska 

litteraturöversikter. Metodartikeln beskriver hur dataanalysen bör genomföras i fyra olika steg. 

Första steget i dataanalysen innebär att man gör en reduktion av data från de primära källorna. I 

denna studie gjordes detta genom att de utvalda kvalitetsgranskade artiklarna lästes igenom flera 

gånger av båda författarna. Framförallt artiklarnas resultatdelar, för att få en helhetsbild av 

innehållet samt för att säkerställa att de svarade på syftet och frågeställningarna. Sedan gjordes 

en reduktion och abstrahering av insamlad data från de vetenskapliga artiklarna. Detta gjordes 

genom att extrahera textenheter relaterade till faktorer i sjuksköterskans sociala och 

organisatoriska arbetsmiljö som hade betydelse för patientsäkerheten vilket grundade sig på 

syftet och frågeställningarna. Varje vetenskaplig artikel som ingick i analysen märktes med en 

egen siffra. Textenheterna som extraherades märktes med samma siffra som den ursprungliga 

vetenskapliga artikeln, för att underlätta en strukturerad ordning på insamlat material. 

Extraheringen genomfördes av båda författarna för att kunna identifiera relevant information 

som svarade på syftet, först gjordes detta enskilt, och sedan jämfördes och sammanställdes 

författarnas extraherade data. Reduktion av data gjordes för att tydliggöra, inrikta och ordna data, 

vilket underlättade hanteringen av det insamlade materialet.  

 

Andra steget i dataanalysen handlar om att sätta in extraherad data från flera olika primära källor 

i en lättöverskådlig tabell. Detta kan göras i så kallade matristabeller enligt Whittemore och 

Knafl (2005). Dessa matristabeller ger en överblick av extraherad data samt ger en bild av 

eventuella underliggande mönster. Utifrån detta extraherades data som svarade på syftet och 

frågeställningarna samlades i en matristabell. Denna fungerade som ett verktyg för att strukturera 

textenheterna och skapade en tydlig översikt kring insamlad data från de vetenskapliga studierna. 

Textenheterna i matristabellen översattes från engelska till svenska.  
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Tredje steget i dataanalysen fokuserar på att jämföra insamlad data. Syftet med att jämföra data 

är för att kunna identifiera och urskilja teman, relationer och underliggande mönster mellan 

insamlad data, i syfte att komma fram till nya sammanhängande slutsatser. Det är dock viktigt att 

man är kritisk och noggrann när man identifierar och tolkar teman, relationer och mönster 

(Whittemore & Knafl, 2005). När textenheterna i matristabellen jämfördes kunde olika samband 

mellan textenheterna identifieras. Dessa samband delades in i flera olika faktorer som påverkade 

patientsäkerheten. 

 

Det fjärde och sista steget i dataanalysen handlar om att sammanfatta de mönster och teman man 

identifierat till högre abstraktionsnivåer (Whittemore & Knafl, 2005). De olika faktorerna 

jämfördes sedan med varandra för att se om underliggande mönster eller teman fanns. När det 

fanns möjlighet att sammanföra faktorerna till högre abstraktionsnivåer bildades övergripande 

huvudfaktorer som relaterade till syftet och frågeställningarna. När matristabellen var 

färdigställd kunde textenheter som passade in i varje enskild faktor syntetiseras till en brödtext 

och detta bildade studiens resultat, se tabell 2. 

  

Resultat 

 

Tabell 2. Faktorer som påverkar patientsäkerheten i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön enligt denna studie. 

Faktorer som påverkade den 

organisatoriska arbetsmiljön: 

 

Faktorer som påverkade den sociala 

arbetsmiljön: 

 

Bemanning Samarbete och kommunikation 

Arbetsbelastning Säkerhetskultur 

Arbetslivserfarenhet och kompetens  

Återhämtning och trötthet  

 

Faktorer som påverkar patientsäkerheten i den organisatoriska arbetsmiljön enligt denna studie 

var bemanning, arbetsbelastning, arbetslivserfarenhet, kompetens, återhämtning och trötthet. 

Dessa faktorer beskrivs nedan. 
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Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Bemanning 

Flertalet studier visade att låg bemanning hade en koppling till patientsäkerheten (Al-Otaibi, 

Moawed & Al-Harbi, 2018; Bampi et al., 2017; Cássia et al., 2018; Karlsson, Gunningberg, 

Bäckström & Pöder, 2019; Ridelberg, Roback & Nilsen, 2014). Patientsäkerheten äventyrades 

när bemanningen var låg (Karlsson et al., 2019; Ridelberg et al., 2014). När det handlade om 

bemanning kunde det ibland vara svårt att garantera tillräckligt med vårdpersonal på avdelningen 

för varje skift vilket kunde ha en negativ betydelse för patientsäkerheten (Bampi et al., 2017). 

Patientsäkerheten ansågs vara lägre när låg bemanning av sjuksköterskor kompenserades genom 

att bemanna med fler undersköterskor, detta medförde att de kvarvarande sjuksköterskorna fick 

ökat antal patienter per sjuksköterska (Karlsson et al., 2019). Många sjuksköterskor upplevde att 

för lite vårdpersonal i förhållande till antalet patienter medförde stora krav på sjuksköterskorna 

(Cássia, et al., 2018). Låg bemanning av sjuksköterskor var en faktor som kunde bidra till att 

medicinska misstag uppstod (Al-Otaibi et al., 2018). 

 

Ett par studier visade att hög bemanning hade betydelse för patientsäkerheten (Louch, O’Hara, 

Gardner, O’Connor, 2016; Smeds, Alenius, Tishelman, Runesdotter & Lindqvist, 2014). 

Sjuksköterskorna menade att en adekvat bemanning och tillräckligt med resurser behövdes för att 

en god omvårdnad skulle kunna ges till patienterna vilket ökade patientsäkerheten (Smeds et al., 

2014). När bemanningen var hög upplevde sjuksköterskorna en patientsäker arbetsmiljö med 

mindre vårdrelaterade misstag (Louch et al., 2016). 

 

Arbetsbelastning 

Studier visade att hög arbetsbelastning i form av överbeläggningar, avsaknad av vårdplatser, hög 

personal- och patientomsättning, tidsbrist och att bli avbruten i arbetet bidrog till minskad 

patientsäkerhet och effektiv vård (Cássia et al., 2018; Cole et al., 2019; Karlsson et al., 2019; 

Ridelberg et al., 2014; Wondmieneh, Alemu, Tadele & Demis, 2020).  

 

Överbeläggningar ansågs vara ett hot för patientsäkerheten eftersom att det ökade 

sjuksköterskornas och den övriga vårdpersonalens arbetsbelastning (Cássia et al., 2018). Hög 

arbetsbelastning och personalomsättning gav mindre utrymme och tid till att få en fullständig 

bild av patienten och patientens vårdbehov. En hög arbetsbelastning på grund av hög omsättning 
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Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

på patienter och avsaknad av vårdplatser resulterade i att omvårdnadsuppgifter inte alltid 

utfördes på ett säkert sätt enligt evidensbaserade riktlinjer (Karlsson et al., 2019). 

Sjuksköterskorna ansåg att patientsäkerheten påverkades negativt när de jobbade i en hektisk 

arbetsmiljö där de blev avbrutna av till exempel telefoner när de höll på med något viktigt 

(Ridelberg et al., 2014). Sjuksköterskor som avbröts under administrering av läkemedel på grund 

av hög arbetsbelastning, hade högre sannolikhet att orsaka mer medicinska misstag än de som 

inte avbröts under administrering av läkemedel (Wondmieneh et al., 2020). 

 

Studier visade att en lägre arbetsbelastning med mindre patienter att ansvara för gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde sig mer observanta i det praktiska arbetet samt att de upplevde 

patientsäkerheten högre (Louch et al., 2016). Däremot menade Ma'mari, Sharour och Omari 

(2020) att sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning upplevde en hög patientsäkerhet trots 

att arbetsbelastningen var hög. Vid hög arbetsbelastning och tidsbrist uppgav några 

sjuksköterskor att avvikelserapportering kunde utebli vid händelser som hade kunnat leda till 

vårdskador. Detta kunde medföra att vårdskador lättare kunde gå obemärkt förbi (Cole et. al., 

2019; Karlsson et al., 2019).  

 

Arbetslivserfarenhet och kompetens 

I flertalet analyserade artiklar hade patientsäkerheten en koppling till sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet (Kakemam et al., 2019; Kirwan, Matthews & Scott, 2013; Ridelberg, 

Roback & Nilsen, 2014; Wondmieneh et al., 2020). Patientsäkerheten främjades när en stor del 

av sjukvårdspersonalen var kompetent och hade mycket erfarenhet från olika områden inom 

sjukvården (Kirwan et al., 2013; Ridelberg et al., 2014). Att vara en nyexaminerad sjuksköterska 

kunde påverka patientsäkerheten negativt på grund av att de hade mindre erfarenhet inom yrket 

(Kirwan et al., 2013). Kakemam et al. (2019) menade att det fanns ett samband mellan 

förekomsten av vårdskador och faktorer som sjuksköterskornas yrkeserfarenhet. Vårdskador var 

mer förekommande bland sjuksköterskor med mindre än fem års erfarenhet jämfört med andra 

mer erfarna sjuksköterskor. I likhet med (Wondmieneh et al., 2020) som också menade att kort 

arbetslivserfarenhet var en faktor som ökade uppkomsten av vårdskador. Sjuksköterskor som 

hade mindre än tio års arbetslivserfarenhet var mer benägna att göra medicinska fel än de 

sjuksköterskor som hade minst tio års arbetslivserfarenhet. Enligt Al-Otaibi et al. (2018) visade 
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Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

det sig att sjuksköterskor som hade jobbat färre år i den kliniska verksamheten var mer benägna 

att begå medicinska misstag. Däremot menade Smeds et al. (2014) att sjuksköterskor på en 

vårdavdelning ansåg att arbetslivserfarenhet inte hade någon betydande påverkan på 

patientsäkerheten. 

 

Bristande kunskap och skicklighet hos sjuksköterskor kunde försvåra patientsäkerhetsarbetet 

(Bampi et al., 2017; Karlsson et al., 2019). Sjuksköterskor med en högre utbildning och mer 

erfarenhet bidrog till en god patientsäkerhet (Ma’mari et al., 2020). Kirwan et al. (2013) menade 

också att en högre utbildningsnivå hos sjuksköterskor bidrog till en förbättrad patientsäkerhet. 

 

Återhämtning och trötthet 

Det fanns ett samband mellan sjuksköterskornas brist på återhämtning och trötthet, vilket kunde 

påverka på patientsäkerheten (Karlsson et al., 2019; Wingler & Keys, 2019). Trötthet kunde få 

sjuksköterskorna att känna sig missnöjda och de tappade då passionen för sitt arbete. Detta kunde 

påverka patientsäkerheten negativt eftersom det kunde leda till försummelse av vissa 

arbetsrutiner (Karlsson et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde att trötthet hade en koppling till 

försämrade fysiska, känslomässiga och kognitiva förmågor och det försämrade deras förmåga att 

ge en god omvårdnad. Detta kunde riskera patientsäkerheten på grund av en ökad risk att begå 

misstag (Wingler & Keys, 2019). Patientsäkerheten kunde även påverkas av övertidsarbete 

eftersom sjuksköterskornas trötthet ökade vid långa arbetspass (Estryn-Béhar & Van der 

Heijden, 2012). Bland verksamheter där sjuksköterskor arbetade övertid var även förekomsten av 

vårdskador högre än bland verksamheter där sjuksköterskor arbetade normal arbetstid (Kakemam 

et al., 2019). Sjuksköterskornas tid för återhämtning mellan skiften ansågs påverka 

patientsäkerheten. Det var viktigt för sjuksköterskorna att känna sig utvilade och fulla med 

energi inför nästa arbetspass (Karlsson et al., 2019). Dessutom var återhämtning viktigt för 

sjuksköterskor som arbetade natt (Wondmieneh et al., 2020). Trötthet visade sig ha en negativ 

påverkan på den allmänna patientsäkerheten och säkerhetskulturen (Ma’mari et al., 2020). 

 

Faktorer som påverkar patientsäkerheten i den sociala arbetsmiljön enligt denna studie var 

samarbete och kommunikation samt säkerhetskultur. Dessa faktorer beskrivs nedan. 
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Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Samarbete och kommunikation 

Flertal studier visade att ett gott samarbete mellan kollegor var viktigt för patientsäkerheten 

(Karlsson et al., 2019; Ma’mari et al., 2020; Ridelberg et al., 2014; Smeds et al., 2014). 

Samarbete mellan multiprofessionella team beskrevs av många sjuksköterskor som en viktig 

faktor för en förbättrad patientsäkerhet. När tid avsattes för att diskutera patienterna, upplevdes 

detta vara positivt för patientsäkerheten (Ridelberg et al., 2014). Goda arbetsrelationer mellan 

läkare och sjuksköterskor var även något som kunde inverka positivt på patientsäkerheten 

(Smeds et al., 2014). Ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och läkare resulterade i färre fall 

av patienter med skador som exempelvis trycksår (Ma’mari et al., 2020). Samarbetet mellan 

kollegor kunde påverka patientsäkerheten positivt eller negativt beroende på om 

kommunikationen var tydlig eller otydlig (Ridelberg et al., 2014). Att stötta nya kollegor och 

nyexaminerade kollegor genom att finnas till hands för diskussioner och frågor ansågs öka 

patientsäkerheten (Karlsson et al., 2019). 

 

Några sjuksköterskor menade att ett bristande samarbete mellan läkare och annan vårdpersonal 

påverkade patientsäkerheten negativt (Ridelberg et al., 2014). Sjuksköterskor som medgav att de 

hade ett dåligt samarbete i arbetsgruppen led oftare av utbrändhet än övriga sjuksköterskor vilket 

kunde påverka patientsäkerheten negativt (Estryn-Béhar & Van der Heijden, 2012). Ineffektiv 

kommunikation kunde påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskorna menade att det kunde finnas 

en ovilja att dela med sig av kunskap till varandra, vilket kunde påverka patientsäkerheten 

negativt. Olika störningar i kommunikationen kunde även förekomma, som användande av 

mobiltelefoner och sociala medier vilket kunde leda till en ineffektiv överföring av kunskap och 

information (Ridelberg et al., 2014). 

 

Några sjuksköterskor uppgav att brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och 

övrig sjukvårdspersonal var en trolig faktor till att vårdskador uppstod (Cássia et al., 2018). 

Patientkommunikation kunde främja eller försämra patientsäkerheten. En bristande 

kommunikation med patienter kunde försämra patientsäkerheten. En öppen dialog med 

patienterna kunde ha en positiv inverkan på patientsäkerheten (Ridelberg et al., 2014).  
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Kommunikation i form av dokumentation visade sig också påverka patientsäkerheten. När 

patientjournaler inte var ordentligt uppdaterade, saknade viktigt information eller innehöll 

formuleringar som var svåra att förstå kunde patientsäkerheten försämras. De flesta 

sjuksköterskor enades om att datasystem främjade informationsöverföring (Ridelberg et al., 

2014). 

 

Säkerhetskultur 

Studier visade att säkerhetskulturen på arbetsplatsen påverkade patientsäkerheten på avdelningen 

(Kirwan et al., 2013; Ma’mari et al., 2020). Säkerhetskulturen var en nödvändig förutsättning för 

en hög patientsäkerhet. Avdelningscheferna på sjukhusen behövde ha en hög prioritering 

gällande effektiv säkerhetskultur för att upprätthålla patientsäkerheten. En effektiv 

säkerhetskultur innebar att avdelningen hade ett stort engagemang angående patientsäkerheten 

(Kirwan et al., 2013). Säkerhetskultur var avgörande för att kunna leverera vård av hög kvalitet, 

det var viktigt att identifiera faktorer som påverkade en organisations säkerhetskultur ur 

sjuksköterskans perspektiv (Ma’mari et al., 2020). Utbildning inom kvalitetsregister och 

patientsäkerhetsfrågor på arbetsplatsen visade sig vara positivt för patientsäkerheten. Även 

reflektion där man lär sig av sina misstag ansågs vara en viktig faktor på arbetsplatsen som 

påverkade patientsäkerheten positivt (Ridelberg et al., 2014). 

 

Cole et al. (2019) beskrev att de flesta sjuksköterskor någon gång hade skrivit en avvikelse 

gällande en situation som hade kunnat leda till en vårdskada. Däremot uppgav några 

sjuksköterskor att de valde att inte rapportera en händelse som hade kunnat leda till en 

vårdskada. Främsta orsaken till detta var rädsla för vedergällning eller på grund av att de inte 

trodde att avvikelserapporteringen skulle leda till någon förbättring. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om vilka faktorer 

som påverkar patientsäkerheten i sjuksköterskans organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

Faktorer i den organisatoriska arbetsmiljön var bemanning, arbetsbelastning, arbetslivserfarenhet, 

kompetens, återhämtning och trötthet. Faktorer i den sociala arbetsmiljön var samarbete, 
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kommunikation och säkerhetskultur. Dessa faktorer kommer att diskuteras nedan i samma 

ordning som resultatet presenterades. 

 

Resultatet av denna studie kan förstås och jämföras utifrån Schweizerostmodellen, som 

utformades av James Reason (2000). Schweizerostmodellen är en teori som används för att 

förklara samverkande orsaker till att fel och olyckor uppstår. Reasons studie fokuserade initialt 

på uppkomsten av industriolyckor. Men han föreslog att kunskapen av Schweizerostmodellen 

även kunde anpassas till hälso- och sjukvården för att förklara uppkomsten av vårdskador. 

Däremot menade han att hälso- och sjukvården var mer komplex än andra branscher och därmed 

var risken större att fel kunde inträffa. De olika skyddsbarriärerna i en verksamhet kan påminna 

om ostskivor med många hål. Ostskivorna symboliserar skyddsbarriärer och hålen symboliserar 

brister i skyddsbarriärerna. Men till skillnad från osten, så kan dessa hål öppnas, stängas och byta 

plats, hålen symboliserar brister i patientsäkerheten. När dessa hål i skyddsbarriärerna ställs i 

linje med varandra kan vårdskador uppstå, se bilaga, figur 1. Skyddsbarriärerna kan bland annat 

vara organisatoriska, tekniska och personliga, alltså den mänskliga faktorn hos vårdpersonalen. 

När en vårdskada inträffar beror det vanligtvis på en kombination av flera faktorer eftersom att 

vården är ett komplext system (Reason, 2000). 

 

Enligt resultatet i denna litteraturöversikt kan låg bemanning av sjuksköterskor äventyra 

patientsäkerheten. När bemanningen var hög begicks färre vårdrelaterade misstag och 

patientsäkerheten ansågs vara högre. Liknande resultat beskrevs av Kane, Shamliyan, Mueller, 

Duval och Wilt (2007) som drog slutsatsen att det fanns signifikanta kopplingar angående antalet 

sjuksköterskor per patient och varierande utfall som inkluderade dödlighet, uppkomst av 

lunginflammation och vårdtid. Utifrån Schweizerostmodellen anser vi att en låg bemanning kan 

vara ett av hålen i säkerhetsbarriären, detta hål utgör en risk för att ett fel kan inträffa.  

 

I resultatet av denna studie framkom även att låg bemanning av sjuksköterskor kompenserades 

genom att tillsätta fler undersköterskor, det kan utifrån Schweizerostmodellen ses som ett försök 

att stänga hålet i säkerhetsbarriären. Vi anser dock att detta inte är en optimal lösning, eftersom 

att undersköterskor inte kan ersätta en sjuksköterska på grund av att de inte har rätt utbildning 

eller kompetens för att utföra alla arbetsuppgifter som sjuksköterskan har. Det kan underlätta 
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sjuksköterskans arbetsbelastning till viss del, men lämnar fortfarande många uppgifter som bara 

sjuksköterskan kan utföra. Vi anser att det mest optimala skulle vara att tillsätta fler 

sjuksköterskor, dock krävs det tillräckligt med resurser, vilket inte alltid finns att tillgå. Man bör 

även ta vara på de befintliga resurser som finns genom att exempelvis undersköterskor får 

utbildning i en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter som sedan delegeras. Enligt SOSFS 

(1997:14) handlar delegering om en form av fördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvården. Den som tar beslut om delegering ska vara formellt och reellt kompetent för 

arbetsuppgiften som delegeringen avser. Formell kompetens avser yrken som har legitimation, 

bland annat sjuksköterskor och läkare. Reell kompetens innebär att en person har utbildning eller 

praktisk yrkeserfarenhet för en specifik arbetsuppgift. Personen som tar emot delegering har 

ansvar för att uppgiften utförs enligt beprövad erfarenhet och vetenskap. Det innebär att en 

sjuksköterska med formell och reell kompetens kan delegera en arbetsuppgift till en 

undersköterska som saknar formell kompetens men har reell kompetens för arbetsuppgiften. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) får delegering inte användas för att lösa 

personalbrist på rutin eller av ekonomiska skäl. En vårdenhet ska vara bemannad på det sätt som 

hälso- och sjukvårdslagen kräver. Om bristande bemanning ersätts med delegeringar finns skäl 

till att se över personalsituationen. 

 

Needleman, Liu, Shang, Larson och Stone (2020) menar att låg bemanning av sjuksköterskor 

ökar riskerna för patienter. Riskerna ökar även när bemanningen av undersköterskor är låg. 

Oavsett vilken bemanningsmodell en organisation har, kan bortfall av den lägsta tillåtna 

bemanningen hos både sjuksköterskor och undersköterskor ha negativa konsekvenser för 

patienterna. Ledningen bör behålla och överse data angående hur ofta en avdelning misslyckas 

med att garantera en adekvat bemanning. Det kan möjligen bidra till en ökad medvetenhet om 

vilka risker som finns med en låg bemanning (ibid.). Vi anser att en tillfredsställande bemanning 

troligen kan minska risken för att begå vårdrelaterade misstag. Det kan vara svårt att definiera 

vad en adekvat bemanning innebär, eftersom att behovet av vårdpersonal varierar från 

avdelningar, varje avdelning har olika antal vårdplatser och olika vårdtyngd. Patienternas 

vårdbehov kan variera över tid och det kan vara svårt att förutse förändringar i förväg. Vården är 

komplex, flera patienter kan bli akut sjuka samtidigt, en optimal patientsäker bemanning, i en 

idealvärld, hade varit att säkerställa beredskapen för att flera patienter akut insjuknar samtidigt. 
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Detta kräver dock stora kostnader och resurser av vårdpersonal och kan därför vara svårt att 

genomföra. 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att överbeläggningar ansågs vara ett hot för 

patientsäkerheten eftersom att det ökade sjuksköterskornas och den övriga vårdpersonalens 

arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning och personalomsättning gav mindre utrymme och tid till 

att få en fullständig bild av patientens vårdbehov. När sjuksköterskorna hade mindre patienter att 

ansvara över var de mer observanta i det praktiska arbetet. Enligt Olanrewaju och Abimbola 

(2019) borde chefer regelbundet se över arbetsbelastningen och försäkra sig om att 

sjuksköterskorna har nödvändiga resurser i form av tid, stöd och utrustning. Sjuksköterskornas 

arbetsbelastning kan ses över under personalmöten, för att identifiera faktorer som leder till en 

hög arbetsbelastning. Sjukvårdsavdelningen bör alltid sträva efter att inte ta emot fler patienter än 

antalet vårdplatser på avdelningen, för att kunna ge en god och säker vård.  

 

Vi anser att en hög arbetsbelastning kan bidra till stress, trötthet och i värsta fall 

utmattningssyndrom, vilket kan öka risken för att begå vårdrelaterade misstag. I denna studie 

framkom det att sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning inte upplevde att patientsäkerheten 

var hotad trots en hög arbetsbelastning. Detta tror vi kan bero på att en sjuksköterska på en 

intensivvårdsavdelning har mindre patienter att ansvara över och därför påverkas inte 

patientsäkerheten på samma sätt vid hög arbetsbelastning. 

 

Resultatet av vår studie visade att patientsäkerheten hade koppling till sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet och kompetens. Kort arbetslivserfarenhet och bristande kompetens hos 

sjuksköterskor kunde påverka patientsäkerheten negativt. Detta anser vi kan kopplas till 

Schweizerostmodellen, eftersom att kompetensbrister kan symbolisera ett av hålen i 

säkerhetsbarriären, om sjuksköterskan har kort arbetslivserfarenhet och bristande kompetens 

ökar risken för att ett fel kan inträffa och därmed en vårdskada uppstå. Gustafsson et al. (2015) 

menar att kompetent hälso- och sjukvårdspersonal utgör en grund för patientsäker vård, 

fortlöpande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal bör bedrivas. Utbildningen bör syfta till 

att förbättra sjuksköterskans erfarenhet och kompetens inom patientsäkerhetsarbete. Detta kan 

öka medvetenheten om hur brister kan förebyggas vilket kan bidra till en förbättrad 
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patientsäkerhet. Vi anser att utbildning inom patientsäkerhet kan öka sjuksköterskans kompetens 

inom ämnet vilket kan förbättra patientsäkerheten. Vidare bör sjuksköterskorna vara medvetna 

om sina kompetensbrister inom olika områden för att kunna utveckla sin kompetens. Vi anser 

även att det bör finnas en möjlighet till kompetensutveckling på varje arbetsplats. 

 

I resultatet av vår studie framkom att sjuksköterskornas tid för återhämtning mellan skiften 

ansågs påverka patientsäkerheten. Det var viktigt för sjuksköterskorna att känna sig utvilade och 

fulla med energi inför nästa arbetspass. Trötthet hade en koppling till försämrad fysisk, 

känslomässig och kognitiv förmåga och det kunde riskera patientsäkerheten på grund av en ökad 

risk för att begå misstag. Barion och Zee (2007) menar att färre skiftövergångar och kortare 

arbetstid per skift möjligen kan utvecklas och införas. Sådana förändringar kan potentiellt 

minimera skiftarbetares sömnbrist, bevara sömnkvalitén och sömnens varaktighet. Enligt 

Olanrewaju och Abimbola (2019) bör korta raster införas i schemat för sjuksköterskor. Därför 

anser vi att sjuksköterskorna bör få tillräckligt med tid till återhämtning mellan arbetspassen men 

även återhämtning under arbetspassen genom korta regelbundna raster. Bristande förutsättningar 

till återhämtning på arbetsplatsen kan leda till trötthet. Trötthet kan vara ett tecken på att 

arbetsmiljön brister, men det kan också vara ett tecken på att medarbetaren inte mår bra på grund 

av omständigheter i privatlivet. Avdelningschefen bör därför se till både arbetsmiljö och individ 

för att förebygga trötthet hos sina medarbetare vilket kan förbättra patientsäkerheten. 

 

I Schweizerostmodellen beskrivs den sista säkerhetsbarriären som den mänskliga faktorn. Om 

den sista säkerhetsbarriären brister, exempelvis på grund av bristande återhämtning eller trötthet 

ökar risken för att en vårdskada inträffar. Reason (2000) menar att det är mänskligt att göra fel, 

den mänskliga faktorn kan dock påverkas av arbetsförhållanden. Han menar därför att det är 

nödvändigt att en organisation ger personalen rätt förutsättningar för att kunna upprätthålla en 

hög patientsäkerhet. “We cannot change the human condition, but we can change the conditions 

under which humans work” (Reason, 2000, s. 769). 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskans samarbete med kollegor, särskilt 

gällande kommunikation, påverkade patientsäkerheten negativt eller positivt beroende på om 

kommunikationen var otydlig eller tydlig. Ett gott samarbete mellan sjuksköterskor, läkare och 
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andra yrkesgrupper kunde förbättra patientsäkerheten. Bristande kommunikation beskrivs även 

av Dunsford (2009) som menar att bristande kommunikation kan ha negativa konsekvenser för 

patientsäkerheten och det kan leda till vårdskada eller i värsta fall att patienten mister livet. 

Enligt Dunsford beskrivs SBAR som en teknik för en strukturerad kommunikation. Begreppen 

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation används som utgångspunkter vid 

rapportering i sjukvården för att tydliggöra och underlätta kommunikationen. Vid användande av 

denna teknik kan kommunikationsfel undvikas. Genom att upprepa den information som man får 

av sin kollega kan man fastställa att informationen är korrekt vilket förtydligar överföringen av 

information. Därigenom förbättras kommunikationen mellan sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.  

 

Vi anser att det kan vara en utmaning att upprätthålla en god kommunikation inom sjukvården, i 

synnerhet vid bristande samarbete. Genom att implementera SBAR vid muntlig 

informationsöverföring inom all hälso- och sjukvård, kan otydlig kommunikation undvikas. Det 

är viktigt att minska risken för att missförstånd uppstår och att relevant information missas. 

Därför anser vi att SBAR bör användas av både sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom 

hälso- och sjukvården för att förbättra informationsutbytet. Det kan leda till en effektiv och mer 

säker omvårdnad för patienterna vilket kan förbättra patientsäkerheten. Vi anser att SBAR kan 

vara ett verktyg och ge struktur vid överrapportering av patienter trots bristande samarbete. 

 

Resultatet av denna studie visade även att det kunde finnas en ovilja hos sjuksköterskorna att dela 

med sig av kunskap till varandra, vilket kunde försvåra samarbetet. Men resultatet visade även att 

det var viktigt att stötta nya kollegor genom att finnas till hands för frågor och diskussioner och 

det kunde öka patientsäkerheten. Enligt Al‐Sagarat, Qan’ir, Al-Azzam, Obeidat och Khalifeh. 

(2018) kan arbetsplatsmobbning handla om att ge sin kollega orimliga uppgifter samt att 

avsiktligt inte dela med sig av information som är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna 

utföra ett bra arbete. Vi anser att en ovilja att dela med sig av kunskap kan kopplas till 

utanförskap och mobbning vilket kan påverka sjuksköterskans samarbete. Men däremot kan 

stöttning av nya kollegor minska känslan av utanförskap och därmed bidra till ett bättre 

samarbete. Vi anser även att samarbetsproblem behöver andra åtgärder än SBAR eftersom att 

samarbetsproblem inte enbart beror på kommunikationsfel. Dessa åtgärder kan handla om att 
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arbetsgruppen och chefen på avdelningen prioriterar goda relationer på arbetsplatsen och har 

nolltolerans mot mobbning. Ett bra samarbete och goda arbetsrelationer mellan sjuksköterskor 

och andra relaterade yrkesgrupper kan bidra till en mer effektiv och patientsäker vård. 

 

Enligt resultatet av denna studie var säkerhetskulturen en nödvändig förutsättning för en hög 

patientsäkerhet. Avdelningscheferna på sjukhusen behövde ha en hög prioritering gällande 

effektiv säkerhetskultur för att upprätthålla patientsäkerheten. En effektiv säkerhetskultur innebar 

att avdelningen hade ett stort engagemang angående patientsäkerheten. Resultatet av denna 

studie visade att det är viktigt att identifiera faktorer som påverkar säkerhetskulturen ur 

sjuksköterskans perspektiv. Lotfi, Atashzadeh-Shoorideh, Mohtashami och Nasiri (2018) menar 

att det finns en signifikant koppling mellan avdelningschefens ledarskap, uppfattning om 

säkerhetskultur och avdelningens engagemang. Avdelningschefens ledarskap och 

sjuksköterskans engagemang är en förutsättning för säkerhetskultur. Ett hängivet ledarskap av 

chefer och administrativa sjuksköterskor gällande säkerhetskultur kan förbättra 

sjuksköterskornas prestation i patientsäkerhetsarbetet. 

 

I resultatet av denna studie framkom det att några sjuksköterskor inte trodde att 

avvikelserapporteringen skulle leda till någon förbättring. Vi anser att sjuksköterskor bör 

motivera kollegor till att prioritera en god säkerhetskultur där bland annat avvikelser skrivs när 

misstag uppkommer. Det är viktigt att sjuksköterskorna är engagerade i patientsäkerhetsfrågor 

och är villiga att utveckla sin kompetens inom området för att uppnå en god patientsäkerhet. 

Resultatet av denna studie visade även att det fanns sjuksköterskor som hade en rädsla för 

vedergällning vid avvikelserapportering. Vi anser att det är viktigt att inte fokusera på att 

skuldbelägga den individ som har gjort fel, eftersom att det kan leda till rädsla för att erkänna 

misstag. Brister i patientsäkerheten och säkerhetsrelaterade frågor bör kunna diskuteras öppet i 

arbetsgruppen och med avdelningschefen för att kunna åtgärda dessa brister. 

 

Slutsats 

I resultatet av denna studie kunde vi identifiera flera organisatoriska och sociala riskfaktorer i 

arbetsmiljön som kunde påverka patientsäkerheten negativt. När flera av dessa riskfaktorer 

kombineras samtidigt ökar risken ytterligare för att fel inträffar. Detta kan förklaras utifrån 
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Schweizerostmodellen som menar att när flera skyddsbarriärer har hål som står i linje med 

varandra ökar risken för uppkomsten av misstag. Exempelvis när en låg bemanning kombineras 

med en hög arbetsbelastning i form av många patienter per sjuksköterska samt en låg erfarenhet 

hos sjuksköterskan har flera riskfaktorer kombinerats och därmed utgör dessa faktorer 

tillsammans ett hot mot patientsäkerheten. Enligt Reason (2000) förutser organisationer med en 

hög säkerhet det värsta och utrustar sig för att hantera det på alla nivåer i organisationen. 

Organisationer med en hög patientsäkerhet är inte immuna mot vårdskador, men syftet med 

patientsäkerhetsarbete är att ta lärdom av tidigare misstag för att förbättra organisationens 

motståndskraft. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafls 

(2005) metodartikel. Detta var en lämplig metod i denna studie eftersom vi ville sammanställa 

resultat från vetenskapliga studier med olika ansatser för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. I analysen av denna studie ingick både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, se bilaga, tabell 3. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att integrativa 

översikter inkluderar varierande datakällor för en mer holistisk förståelse av ämnet, det kan dock 

vara en utmanande och komplext att kombinera artiklar med olika design och metod i analysen 

(ibid.). För att säkerställa att en studie består av en god vetenskaplig kvalitet inom forskning, kan 

man använda begreppet trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 585). Trovärdigheten i en studie 

påverkas av hur väl syftet har blivit studerat. Därför är det nödvändigt att syftet med studien blir 

besvarat med hjälp av den metod som är vald (Henricson, 2017, s. 412). Denna studies kvalitet 

diskuteras utifrån begreppet trovärdighet som enligt Polit och Beck (2012, s. 585) innefattar fyra 

komponenter som är bekräftelsebarhet, tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Danielsson 

(2017, s. 296-297) beskriver att det är vanligt att utgå från dessa fyra komponenter när 

bedömningen av en studies kvalitet genomförs. 

 

Trovärdigheten i denna systematiska litteraturöversikt kan ha påverkats av vår oerfarenhet av att 

genomföra systematiska litteratursökningar. Svårigheter som vi upplevde med denna metod var 

att göra organiserade litteratursökningar. Man kan även diskutera huruvida factors och 

contributing factors var lämpliga sökord, men vi anser att dessa sökord kunde tillämpas eftersom 
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att vi ville undersöka faktorer som påverkar patientsäkerheten. Det kan även ifrågasättas varför vi 

inkluderat återhämtning och trötthet som en egen faktor i resultatet, men enligt Arbetsmiljöverket 

(AFS 2015:4) kan arbetsmiljön ställa krav på kognitiva, emotionella och fysiska förmågor och 

därför bör det finnas möjlighet till återhämtning. En ohälsosam arbetsbelastning kan om den blir 

långvarig leda till trötthet om det finns bristande förutsättningar för återhämtning. 

 

Den sammanlagda evidensstyrkan i en studies vetenskapliga underlag handlar bland annat om de 

inkluderade studiernas samstämmighet och vetenskapliga kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, 110). De analyserade vetenskapliga artiklar som ingick i denna studie kommer 

från många olika länder och delar av världen, där sjukvårdens organisation är uppbyggd på olika 

sätt. Trots detta visade många av studierna på liknande faktorer som påverkade 

patientsäkerheten, vilket innebär att resultatet går att överföra till flera olika världsdelar och 

länder, vilket kan ses som en evidensstyrka i studien. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s. 93) ger kvalitetsgranskning mer tyngd i bedömningen av studiens trovärdighet. Dock 

fanns en ovana hos författarna att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar detta kan ha orsakat 

vissa felbedömningar som inte en mer erfaren granskare hade gjort. Vi anser att de kvantitativa 

granskningsprotokollen inte är väl utformade för tvärsnittsstudier, vilket gör att några frågor i 

protokollet inte blir tillämpliga.  

 

Bekräftelsebarhet handlar enligt Polit och Beck (2012, s. 585) om författarnas opartiskhet och 

förförståelse inom ämnet. Författarnas förförståelse ska inte påverka datainsamling eller analys 

av insamlad data, eftersom deras erfarenheter och förförståelse kan påverka studiens resultat. 

Bekräftelsebarheten i denna studie beaktades genom att författarna var medvetna om sina egna 

erfarenheter och förförståelse inom ämnet men försökte förhålla sig neutrala och kritiska vid 

datainsamling och analys av insamlat material. Denna studies bekräftelsebarhet stärktes av att 

utomstående tagit del av studien under studiens uppbyggnad. Vi har deltagit vid seminarier där 

både lärare och andra sjuksköterskestudenter granskat uppsatsens analys och preliminära resultat. 

Studiens analysförfarande beskrevs även noggrant utifrån de fyra olika stegen som Whittemore 

och Knafl (2005) beskriver i sin metodartikel. 
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Tillförlitlighet handlar om förtroende till studiens resultat och tolkningar, vilket innebär att 

studiens resultat ska stämma överens med de primära källorna (Polit & Beck, 2012, s. 585). I 

denna studie märktes textenheter från de primära källorna med en siffra från varje vetenskaplig 

artikel. Siffran gjorde det lättare att spåra vilken vetenskaplig artikel som materialet 

ursprungligen kom ifrån, vilket även gjorde det lättare att bibehålla en ordning på insamlat 

material. För att säkerställa att textenheterna inte förlorade den underliggande innebörden vid 

kondensering har författarna utfört översättning och kondensering noggrant och jämfört den 

engelska och svenska översättningen samt använt relevanta synonymer vid översättning från 

engelska ord till svenska. Vid tillfällen där författarna var osäkra på textenheternas innebörd 

återgick de till den primära källan för att undvika misstolkningar. Vi var även medvetna om att 

metoden har kritiserats för att vara mindre strikt och att den potentiellt kan vinkla data 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 585) att studiens resultat går att överföra 

till andra sammanhang och situationer. Denna studie fokuserade på sjuksköterskors 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö, men inte inom en specifik avdelning, därför kan studiens 

resultat överföras till olika avdelningar. Vissa delar av studiens resultat kan även anses överföras 

till andra verksamheter inom hälso- och sjukvården och andra yrkesområden. I många andra 

yrken kan det också vara viktigt med en god säkerhetskultur, samarbete, kommunikation, 

kompetens, bemanning och arbetsbelastning.  

 

Pålitlighet innebär att studiens datainsamling, analys och resultat ska vara tydligt beskrivet, så att 

läsaren kan förstå exakt hur studiens olika processer har genomförts. Studiens resultat ska vara en 

sammanställning av de olika primära källorna och stämma överens med de primära källornas 

information (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). I denna studie beskrevs analysprocessen på ett 

tydligt sätt så att genomförandet kan följas. Eftersom båda författarna extraherade data enskilt till 

en början, fick dataanalysen två synvinklar på data som svarade på syftet, vilket kan ses som en 

styrka för studien. Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i fyra olika databaser, vilket 

kan stärka studiens pålitlighet eftersom flera sökdatabaser användes. Sökningen hade bestämda 

inklusionskriterier och presenteras även i tabeller, så att möjligheten att upprepa sökningen 

förenklas. Vetenskapliga artiklar som var äldre än 2010 exkluderades vilket berodde på att 
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arbetsmiljö är ett område som kan förändras och utvecklas över tid och därför ville vi inkludera 

artiklar som var uppdaterade inom detta område. Vetenskapliga artiklar på andra språk än 

engelska valdes också bort på grund av att engelska är ett internationellt språk och används ofta i 

vetenskapliga studier samt att författarna behärskade engelska. Vid litteratursökningen 

inkluderades endast artiklar som kunde läsas i fulltext utan betalning. Ett annat kriterium som 

kan anses stärka studiens pålitlighet är att kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna 

dokumenterades och presenterades i en tabell, se bilaga, tabell 3.  

 

Kliniska implikationer 

I denna systematiska litteraturöversikt framkom flera faktorer som påverkade patientsäkerheten i 

sjuksköterskans arbetsmiljö. Dessa faktorer gav kännedom om vilka områden inom arbetsmiljön 

som kan förbättras vilket möjligen kan påverka patientsäkerheten i en positiv utsträckning. 

Missförstånd i kommunikationen mellan vårdpersonal kan troligtvis lättare undvikas med hjälp 

av kommunikationstekniken SBAR. Brist på återhämtning kan möjligen motverkas om 

regelbundna raster, färre skiftbyten samt begränsning av övertidsarbete införs. Det bör även 

finnas möjlighet till kompetensutveckling på varje arbetsplats för sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal. Dessa åtgärder kan troligen öka förutsättningarna för att upprätthålla en hög 

patientsäkerhet. En tillfredsställande arbetsmiljö kan öka sjuksköterskans möjligheter att bedriva 

en god och säker omvårdnad samt förebygga vårdskador. Vi identifierade flera organisatoriska 

och sociala riskfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kunde påverka patientsäkerheten 

negativt. När dessa riskfaktorer kombineras samtidigt ökar riskerna ytterligare för vårdrelaterade 

misstag. En positiv aspekt av den sociala arbetsmiljön var ett gott samarbete mellan olika 

professioner i vården, vilket kunde främja patientsäkerheten. Kunskap och evidens om 

sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet finns. Dock behöver åtgärder implementeras i 

verksamheten i större utsträckning för en förbättrad arbetsmiljö. Detta kräver dock ett helhetstänk 

och en dialog mellan sjuksköterskor, chefer och sjukvårdsledning gällande arbetsmiljö och 

patientsäkerhet. Det behövs vidare forskning inom patientsäkerhet och arbetsmiljö. Som förslag 

till vidare forskning kan det vara betydelsefullt att bedriva mer kvalitativ forskning som speglar 

sjuksköterskans upplevelser kring arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det kan även vara viktigt 

studera positiva arbetsmiljöaspekter som ger goda resultat på patientsäkerheten. 
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