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Abstrakt 

Hälso- och sjukvården ska verka för en trygg och säker plats som främjar hälsa 

och minskar lidande. Det innebär att sjuksköterskan i sitt arbete ska agera för att 

patientsäkerheten efterlevs i syfte att undvika vårdskador. Dock visar studier att 

sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på patientsäkerheten. Syftet med studien 

var därför att undersöka vilka faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan 

påverka patientsäkerheten med utgångspunkt i två frågeställningar; vilka 

faktorer i arbetsmiljön kan bidra till ökad patientsäkerhet och vilka faktorer i 

arbetsmiljön kan motverka en god patientsäkerhet. Litteraturstudien 

genomfördes som en systematisk litteraturöversikt där datainsamlingen hämtats 

utifrån aktuell forskning från elva artiklar framtagits från tre olika databaser. 

Resultatet lyfter tio kategorier som framkom av analysen och påvisade både 

positiva faktorer som tydlig kommunikation, stödjande arbetsplats, delaktighet, 

samarbete och preventivt arbete samt negativa faktorer som bristande 

kommunikation, bristande målbild och vårdkultur, missnöje, hög 

arbetsbelastning och kompetensbrist som påverkade sjuksköterskans arbetsmiljö 

och i sin tur även patientsäkerheten. Resultatdiskussionen lyfter förslag på 

åtgärder för att främja positiva och motverka negativa arbetsmiljöfaktorer vilka 

ses som betydelsefulla för att patientsäkerheten ska upprätthållas och öka. I 

slutsatsen framkommer att förbättring av patientsäkerheten krävs för att positiva 

faktorer i arbetsmiljön ska stimuleras och omsättas i högre utsträckning medan 

negativa faktorer bör reduceras och förändras. En fungerande kommunikation 

kunde stimulera övriga arbetsmiljöfaktorer vilket därmed kunde leda till 

förbättringar i arbetsmiljön som i sin tur ökade patientsäkerheten. 

 
 

Nyckelord: Patientsäkerhet, arbetsmiljö, sjuksköterska, omvårdnad, 

systematisk litteraturöversikt 
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Inom hälso- och sjukvården sker felaktigheter, missöden och förväxlingar som utgör risker 

för patientsäkerheten vilket därmed kan leda till vårdskada (Socialstyrelsen, 2019). Enligt 

Socialstyrelsen (2018a) är det ungefär hundratusen patienter som varje år drabbas av 

vårdskada i Sverige, förtydligat är det nästan en tiondel av alla vårdtillfällen. Vårdskada 

beskrivs som en psykisk eller kroppslig skada som uppstått på grund av felbehandling inom 

hälso- och sjukvården, en vårdskada kan också leda till att en patient avlider. Vårdskada 

uppstår när patients behov krävt kontakt med hälso- och sjukvården genom exempelvis 

telefonsamtal eller fysiska möten. Om patient ges rätt vård enligt evidensbaserad omvårdnad 

samt att sjukvårdens lagar följs, kan vårdskador i stor utsträckning undvikas (Socialstyrelsen, 

2017). Den patientgrupp som främst drabbas av vårdskador är äldre och multisjuka patienter 

som kontinuerligt besöker hälso- och sjukvården. De vanligaste vårdskadorna inom hälso- 

och sjukvården är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsfel, fallskador, kirurgiska skador, 

blåsöverfyllnad och trycksår (Lindh & Gustafson, 2017, s. 34). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659, kap.3, 2§) är det vårdgivarens ansvar att utföra åtgärder i förebyggande syfte 

att minimera risken för att patienter ska drabbas av vårdskador.  

 

Vårdgivarens målsättning är att öka patientsäkerheten, vilket sker genom att avsätta 

omfattande resurser till patientsäkerhetsarbetet och kompetensutveckling hos medarbetarna. 

Dock sker inte utvecklingen av kompetens hos medarbetarna i samma takt som den 

medicinska utvecklingen då nya risker ständigt tillkommer och därmed är det svårt att påvisa 

de förbättringar som ständigt sker (Lindh & Gustafson, 2017, s. 27–28). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) reglerar arbetet med patientsäkerhet och har som 

målsättning att ingen ska drabbas av vårdskada inom hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetsarbete bör införas inom all verksamhet oavsett typ av sjukvård, då det är 

hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att värna om patientens bästa i syfte att undvika 

vårdskador. Detta kan ske genom att aktivt bidra till en god omvårdnad samt rapportera och 

dokumentera händelser oavsett allvarlighetsgrad (Socialstyrelsen, 2018b). Enligt Lindh och 

Sahlqvist (2012, s. 18) innebär ett patientsäkerhetsarbete att fastställa, analysera och 

undanröja sådant som orsakar risker, incidenter och negativa händelser. 

 

De miljöer som hälso- och sjukvård bedrivs inom kan beskrivas som komplexa och 

svåröverskådliga (Söderhjelm & Sandahl, 2017, s. 149). Arbetsmiljölagen (1977:1160, kap. 

1, 1§) har i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i verksamheten samt att uppnå en god 
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arbetsmiljö. Det innebär att en tillfredsställande arbetsmiljö innefattar engagemang och 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren ansvarar för att uppnå vissa 

krav för att främja en god arbetsmiljö genom att systematiskt leda, planera och kontrollera 

verksamheten. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver att arbetsgivare ge arbetstagare 

möjligheter till att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete, samt till personlig och 

yrkesmässig utveckling gällande ansvar och självbestämmande. En god arbetsmiljö behövs 

för att en hälsosam vårdmiljö ska kunna gestaltas genom en trygg och säker vård. 

Verksamhetens medvetenhet om de risker som finns i den befintliga arbetsmiljön bör därför 

kontinuerligt anpassas och utvecklas genom en god samverkan. För att öka vårdkvalitet och 

minska risken för arbetsskador, krävs kunskap och förutsättningar för att skapa en trygg och 

säker arbetsmiljö. Huddleston (2014) beskriver att individens mående både under och efter 

arbetstid anses påverka arbetsmiljön. Definitionen av en god arbetsmiljö innebär att tillit, 

samarbete, kommunikation och effektivt beslutsfattande skapas mellan alla medarbetare för 

att upprätthålla en säker vård. En hälsofrämjande arbetsmiljö inom verksamheten kan anses 

uppstå när alla yrkesprofessioner oavsett position behandlas respektfullt och värderas rättvist. 

 

Hälso- och sjukvården ska vara en trygg och säker plats som främjar hälsa och minskar 

lidande. Detta genom att vårdpersonal utformar och arbetar för en vårdmiljö som sätter 

patienten i fokus och som skapar förutsättningar för god kommunikation, bemötande och 

återhämtning. Vårdmiljön är en väsentlig del av hälso- och sjukvården, oavsett kontext, den 

består av både en psykosocial- och en fysisk miljö som tillsammans förenar sig med de 

individuella behov patienten har (Wijk & Nordin, 2017). På sjukhus där sjuksköterskor är 

engagerade i vårdmiljön, har studier kunnat påvisa ett starkt samband med färre vårdskador 

och lägre dödlighet (Choi, Flynn & Aiken, 2012). Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö kan 

påverka den patientsäkerhet som sjuksköterskan bär ansvar för, vilket är en skyldighet enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 6, 4§).  

 

Författarna ansåg att sjuksköterskans arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten var 

intressant att studera närmare, och därmed har för avsikt att införskaffa kunskap och 

förståelse inför kommande profession. Detta med målsättning att som framtida sjuksköterskor 

kunna identifiera och arbeta för en arbetsmiljö som förhindrar vårdskador och upprätthåller 

en god patientsäkerhet. Med utgångspunkt från denna bakgrund var syftet med studien att 

undersöka vilka faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten.  
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Frågeställningar 

➢   Vilka faktorer i arbetsmiljön kan bidra till ökad patientsäkerhet? 

➢   Vilka faktorer i arbetsmiljön kan motverka en god patientsäkerhet? 

 

Metod 

Studiens utformning är en systematisk litteraturöversikt, vilket är en litteraturstudie som 

genomförs i flera tydliga steg. Vald metod beskrivs vara en av de mest väsentliga 

beståndsdelar för att bedriva en evidensbaserad hälso- och sjukvård. Sammanställning av 

forskningsresultat från de valda vetenskapliga artiklar var angeläget för att kunna svara på de 

specifika frågeställningarna och på så sätt få en översikt av kunskapsläget. Detta ger både en 

bredare och djupare förståelse för ämnet (Kristensson, 2014, s. 150–153).  

 

Relevant vetenskaplig litteratur inom ämnet arbetsmiljö och patientsäkerhet eftersöktes, 

granskades och sammanställdes. Den analysmetod som användes hade utgångspunkt i 

Whittmore och Knafl (2005) som beskriver att en vetenskaplig litteraturöversikt kan gestaltas 

i fem olika faser, se figur 1. Den första fasen innebär att identifiera ett problem som ska 

undersökas och granskas. Detta återspeglas i det presenterade syftet och dess frågeställningar, 

vilket hjälper läsaren att fokusera på det som är av intresse i studien (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

 

Figur 1. Illustrerar fem faser beskrivna av Whittmore och Knafl (2005). 

 

Litteratursökning 

Andra fasen innefattar framtagande av söktermer och litteratursökningar som enligt 

Whittmore och Knafl (2005) skall vara väldefinierade, relevanta och noggrant utvalda utifrån 

det presenterade syftet. Litteratursökningen bör göras på ett tydligt sätt för att utesluta risken 

att presentera inaktuella forskningsresultat, författarna har därför valt årtal från 2008-2019. 

Problem-
formulering

Litteratur-
sökning

Data-
validering

Dataanalys Presentation
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Litteratursökningar har skett i tre evidensbaserade databaser, PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Dessa bibliografiska databaser valdes ut baserat på Kristensson (2014, s. 159) 

beskrivningar av databaserna, där PubMed anses vara den största och mest använda 

databasen med innehåll som främst riktar sig mot den medicinska vetenskapen. Vidare 

beskrivs CINAHL också som en stor databas och den innefattas till största del av 

vårdvetenskapligt innehåll. Den sista databasen som används i studien är PsycINFO som 

inriktar sig på artiklar om beteendevetenskap och psykologi.  

 

Relevanta söktermer har identifierats i relation till syftet och sedan användes svenska Medical 

Subject Headings (MeSH) för att översätta till engelska söktermer. Enligt Willman et al. 

(2011, s. 70) utgör söktermer inklusionskriterier, dessa skiljer sig något i de olika 

sökningarna beroende på vilken databas som använts. De huvudsakliga söktermerna som 

användes var följande; patient safety, nursing care, nurses och work environment och 

workplace environment. För att kunna kombinera söktermer med varandra användes de 

booleska sökoperatorerna “AND” och “OR” som gjorde att sökningen blev mer finkänslig. 

Sökoperatoren “AND” har använts för att kombinera sökord med varandra och “OR” för att 

finna begrepp som var närliggande. Den booleska sökoperatoren “NOT” behövde aldrig 

användas, då författarna ansåg att sökningarna blev tillräckligt bra utan att öka specificiteten 

(Kristensson, 2014 s. 161).  

 

Avgränsningar varierar något mellan de olika sökningarna, engelsk text var den avgränsning 

som återkom genom alla sökningar, se tabell 1. I CINAHL och PsycINFO används 

avgränsningen peer reviewed vilket innebär att endast artiklar som granskats av expertis inom 

området inkluderas i sökningen (Willman et al., 2011, s. 90). I CINAHL gjordes två 

sökningar, då författarna ansåg att det första inte gav tillräckligt många relevanta träffar. 

Författarna ändrade sökorden något mellan sökningarna, se tabell 1. I den andra sökningen i 

CINAHL användes en metod kallad “explode” som gör att även subkategorier till söktermer 

inkluderas, detta gjordes för att täcka in fler vetenskapliga artiklar till sökningen (Willman et 

al. 2011, s. 70). Söktermer har använts på olika sätt i sökningarna, där det varit möjligt har 

MeSH-termer använts och där det saknats har fritextsökning gjorts. MeSH-termer och 

fritextsökningar specificeras i tabell tillsammans med antal artiklar. Willman et al. (2011, s. 

75) beskriver att databasen vid fritextsökning inkluderar alla referenser innehållande det 

eftersökta ordet. Litteratursökningen redovisas med kompletterande tabell, se tabell 1. Enligt 
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Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 113) bör studiers kontext beskrivas och valt kontext 

för denna studie var sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård. Exklusionskriterier 

ansågs därmed ej relevant att använda i litteratursökningen.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

CINAHL 

2019-01-

23 

Söktermer Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Granskad

e 

Urval 5 

Valda till 

studien 

S1 

MH ”Work 

Environme

nt” 

13 832 

 
     

S2 

MH 

”Patient 

Safety” 

24 901 

 
     

S3 

MH 

”Nursing 

Care” 

5 810 

 
     

S4 

 

S1 AND 

S2 AND 

S3 

18 18 13 6 2 2 

 

 

 

CINAHL 

2019-01-

24 

Söktermer Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Granskad

e 

Urval 5 

Valda till 

studien 

S1 

MH 

”Patient 

Safety” 

4 027      

S2 

MH ”Work 

Environme

nt” 

4 379      

S3 
MH 

”Nurses+” 
11 546      

S4 

(FT) 

Workplace 

Environme

nt 

498      

S5 S2 OR S4 4 455      

S6 

S1 AND 

S3 AND 

S5 

61 61 31 9 4 (1) 3 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsningar: Peer reviewed, engelsk text, publikationsdatum mellan 2009–2019, all adult 

MH=MeSH-term, (+) =Explode, FT=Fritextsökning, (nr)=bortfall 

Avgränsningar: Peer reviewed, engelsk text, publikationsdatum mellan 2008–2018, 

MH=MeSH-term 
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning. 

PubMed 

2019-01-

23 

Söktermer Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Granskad

e 

Urval 5 

Valda till 

studien 

S1 

MH 

”Patient 

Safety” 

2 662 

 
     

S2 

(FT) 

Work 

Environme

nt 

5 539 

 
     

S3 

MH 

”Nursing 

Care” 

22 971 

 
     

S4 

 

S1 AND 

S2 AND 

S3 

31 31 21 13 5 5 

 

 

 

PsycINFO 

2019-01-

23 

Söktermer Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Granskad

e 

Urval 5 

Valda till 

studien 

S1 

(FT) 

Work 

Environme

nt 

4 886      

S2 

(FT) 

Patient 

Safety 

4 868 

 
     

S3 

(FT) 

Nursing 

Care 

11 332 

 
     

S4 

(FT) 

 

S1 AND 

S2 AND 

S3 

27 27 16 9 3 (1) 2 

 

 

 

 

Urval 

Urvalsförfarandet har genomförts med ett systematiskt tillvägagångssätt där insamlade 

artiklar kritiskt granskades och värderades för att vara trovärdiga. Författarna har tolkat och 

sammanställt material på ett opartiskt och konsekvent sätt (Willman et al., 2011, s. 93). 

Tillvägagångssättet för att identifiera de vetenskapliga artiklar som svarade mot studiens 

syfte skedde i fyra steg, se figur 2. 

 

Avgränsningar: Engelsk text, publikationsdatum mellan 2008–2018, endast från Nursing Journals, 

MH=MeSH-term, FT=Fritextsökning 

Avgränsningar: Engelsk text, publikationsdatum mellan 2008–2018, FT=Fritextsökning, 

(nr)=bortfall 
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Figur 2. Illustration av tillvägagångssättet i urvalet. 

 

I det första steget avlästes titlarna direkt i samtliga databaser från totalt 137 artiklar och de 

titlar som ej ansågs relevanta mot syftet extraherades inför nästa steg. I steg två läste och 

granskades abstrakt från totalt 81 artiklar. Artiklar vars abstrakt tycktes kunna svara för 

studiens frågeställningar blev totalt 41 stycken, dessa artiklar lästes i det tredje steget i 

fulltext. Det sista och fjärde steget innebar att välja ut de artiklar som kunde svara mot 

studiens syfte. I detta steg togs 28 artiklar bort då artiklarna fokuserade på patient och 

vårdmiljö vilket inte ansågs relevant mot studiens syfte och frågeställningar. Totalt återstod 

13 artiklar som slutligen kunde svara mot studiens syfte och dess frågeställningar. En artikel 

var en dubblett som återfinns i två av databassökningarna, CINAHL och PsycINFO. Detta 

betyder att totalt tolv artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. Huvudfynd av respektive 

artikel återfinns i tabell 2, se bilaga. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Den tredje fasen innebär enligt Whittmore och Knafl (2005) att kvalitetsgranska de valda 

vetenskapliga artiklar som framtagits under litteratursökning och urval. I datavalideringsfasen 

granskades de tolv utvalda vetenskapliga artiklarna enligt de bedömningsprotokoll som finns 

beskrivna i Willman et al. (2011, s. 171–176). Varje typ av forskningsmetod har olika 

kriterier för bedömning av kvalitet, vilket gjorde att olika kvalitetsbedömningsprotokoll 

användes. De valda protokollen är av olika karaktär beroende på vilken studiemetod som 

granskats, protokollet för kvalitativa studier hade 15 frågor och protokollet för kvantitativa 

studier hade 20 frågor, varav varje fråga kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. De protokoll 

som användes för kvalitetsbedömning har en bedömningsskala som innefattas av låg, medel 

och hög kvalitet. Den vetenskapliga kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2, se bilaga.  

 

137 titlar lästes

81  granskades

41 lästes 
i fulltext

12 artiklar 
kvalitetsgranskades

11 artiklar valdes till 
studien
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De artiklar som uppfyllt alla kriterier har fått hög kvalitet medan de artiklar som i ringa mått 

uppfyllt kriterier har fått låg kvalitet. Medel kvalitet har givits de artiklar som uppfyllt mer än 

två tredjedelar av kriterierna. Efter utförda artikelgranskningar exkluderades en artikel för att 

kvaliteten blev låg. Detta på grund av stora bortfall samt för att resultatet endast bestod av 

siffror, vilket gjorde att artikeln blev svårtolkad och svår att referera till. Totalt återstod elva 

vetenskapliga artiklar efter granskningens slutförande. Nio av de elva valda artiklarna var 

godkända av en etisk kommitté. 

 

Analys  

I fjärde fasen beskriver Whittmore och Knafl (2005) dataanalysen som består av fyra steg. 

Det första steget innefattade att begränsa data, detta gjordes genom att noggrant läsa och 

granska artiklarnas resultatdelar. Sedan plockades textenheter som svarade för studiens syfte 

och dess frågeställningar ut till matristabeller. Dessa användes som hjälpmedel för att 

strukturera upp textenheter och utgjorde därmed en översikt för valda artiklar. Matristabeller 

som gjordes i analysen har endast använts som ett hjälpmedel i analysprocessen och 

redovisas därför ej i studien. Den första matristabellen innehöll två kolumner där en kolumn 

innehöll information om vilken vetenskaplig artikel som behandlades och den andra 

kolumnen innehöll de textenheter som kunde svara för syftets två frågeställningar. Analysens 

andra steg innebar att textenheterna från den första matristabellen översattes från engelsk till 

svensk text. Sedan tolkades, avgränsades och förtydligades dessa för att uppnå en hanterbar 

mängd information samt ökad förståelse för texten. 

 

I det tredje steget identifierades olika samband mellan valda textenheter, detta utfördes 

genom att jämföra och granska den data som framtagits. För att beskriva kategoriseringen i 

analysen på ett för läsaren så tydligt sätt som möjligt har författarna valt att använda 

begreppen kategorier och subkategorier på det sätt som Whittmore och Knafl (2005) 

beskriver. De kategorier och subkategorier som använts var faktorer som svarar för syftet. 

Två nya matristabeller gjordes, en till vardera frågeställning för att förtydliga syftets 

frågeställningar och kunna svara för dessa. I detta steg delades textenheter in i flera olika 

subkategorier, när subkategorierna bearbetats fördelades dessa slutligen in i kategorier som 

sedan blev rubriker i studiens resultat.  
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I det fjärde och sista steget kunde skillnader och likheter påvisas. Författarna har arbetat 

enligt det som Whittmore och Knafl (2005) beskriver är en viktig del i arbetet med 

dataanalysen, att jämföra positiva och negativa resultat för att därmed kunna påvisa 

motstridiga bevis. Slutligen när kategorierna i matriserna var färdigställda så sammanställdes 

de sedan i en brödtext som kom att bli studiens resultat. Resultatet är uppdelat i de två 

frågeställningar som utformades utifrån syftet och därefter är dessa indelade i totalt tio 

kategorier som svar på vardera frågeställning med fem kategorier per frågeställning. 

 

Resultat 

Analysen baserades på elva vetenskapliga artiklar där fem var kvalitativa studier och sex var 

kvantitativa studier. Dessa resulterade i tio kategorier som presenteras utifrån respektive 

frågeställning, se figur 3.  

 

 

Figur 3. Illustration av studiens kategorier.  

 

Faktorer i arbetsmiljön som främjar patientsäkerheten  

Tydlig kommunikation  

Att ha en strukturerad och tydlig kommunikation som systematiskt ingick i arbetsmiljöarbetet 

var en faktor som studier tydligt lyfte fram som främjande för patientsäkerheten (Ballangrud 

et al., 2014; Toode et al., 2015). Ballangrud et al. (2014) beskriver, för att erhålla en tydlig 

kommunikation så ska det kontinuerligt kontrolleras att den person du tilltalar förstår vad 

som sägs. Detta genom att avläsa kroppsspråk och ställa frågor till personen som i sin tur 

Faktorer i arbetsmiljön som 
främjar patientsäkerheten 

- Tydlig kommunikation

- Stödjande arbetsplats

- Delaktighet

- Samarbete

- Preventivt arbete

Faktorer i arbetsmiljön som 
motverkar en god patientsäkerhet

- Bristande kommunikation

- Bristande målbild och vårdkultur

- Missnöje

- Hög arbetsbelastning 

- Kompetensbrist
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måste motivera sitt svar eller upprepa det som sagts så att du som sjuksköterska förstår att 

informationen tagits emot korrekt. Genom att öva på hur kommunikation struktureras och 

tydliggörs genom utbildningar i kommunikationsteknik, ökar kunskapen för att kommunicera 

korrekt under stressade och akuta situationer. Likaså bidrar en strukturerad och korrekt verbal 

och icke-verbal kommunikation i teamet till att lugna situationer, vilket ökar 

patientsäkerheten (Ballangrud et al., 2014). Kommunikation inom arbetsgruppen gällande 

patienternas omvårdnad ökade tillhandahållandet av säker vård. Majoriteten av 

sjuksköterskor uppskattade att få feedback från både chefer och kollegor. De ansåg att det var 

viktigt att kommunicera när ett fel uppstod och de upplevde att en öppen kommunikation var 

bra för personalgruppen (Toode et al., 2015).  

 

Stödjande arbetsplats  

Sjuksköterskor som upplevde en stöttande arbetsplats med tydliga målsättningar sågs vara 

nöjda med arbetsmiljön i högre utsträckning vilket yttrade sig positivt på patientsäkerheten 

(Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2015; Wahlberg & Björkman, 2018). 

Patientsäkerheten förbättrades av arbetsnöjdheten på arbetsplatsen, som uppnåddes av en god 

struktur och rättvis fördelning av arbetet som dessutom resulterade i en positiv inverkan på 

arbetsmiljön. Sjuksköterskor ville ha tydliga direktiv gällande vilket arbete som skulle 

utföras, i vilken ordning det skulle prioriteras samt hur det skulle utföras. När ledningen 

tillsammans med personalen kunde leva upp till dessa förutsättningar förknippades det 

positivt till patientsäkerheten (Toode et al., 2015; Wahlberg & Björkman, 2018). Om 

sjuksköterskan hade goda arbetsvillkor, flexibla arbetstider och olika möjligheter att engagera 

sig inom verksamheten ökade känslan av en god arbetsmiljö (Toode et al., 2015). 

 

Delaktighet 

Flera studier beskrev vikten av att få vara delaktig i beslutsfattande inom verksamheten och 

därmed stödja utvecklingen av en positiv arbetsmiljö och på så sätt öka medvetenheten och 

uppfattningen kring betydelsen av patientsäkerheten (Aiken et al., 2012; Khater, Akhu-

Zaheya, Mahasneh & Khater, 2015; Smeulers, Onderwater, Van Zwieten & Vermeulen, 

2014; Wahlberg & Björkman, 2018). Vid verksamheter där chefer aktivt arbetade för att 

medarbetarna skulle vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet kunde det ses positiva effekter både 

för patientsäkerheten och förbättrat omvårdnadsarbete. Detta visade sig genom att 

sjuksköterskor i högre utsträckning följde gällande krav på patientsäkerheten (Aiken et al., 
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2012; Khater et al., 2015; Wahlberg & Björkman, 2018). Det arbetsmiljöarbete som chefen 

bedrev skulle vara evidensbaserat och sträva mot en god säkerhetskultur inom verksamheten. 

Verksamheter som engagerade sig i att göra sjuksköterskan delaktig ansågs bidra till en god 

patientsäkerhet och en öppenhet mellan personalen vilket främjande arbetsmiljön (Smeulers 

et al., 2014). 

 

Samarbete  

Samarbete och teamsamverkan på arbetsplatsen påverkade engagemang, empowerment och 

stimulerade till en öppenhet som bidrog till en hög patientsäkerhet. En god arbetsmiljö, 

socialt stöd och ett bra samarbete i vårdteamet, oavsett profession var betydande för patienten 

(Aiken, Sloane, Bruyneel, Sermeus & Van den Heede, 2013; Atefi, Abdullah, Wong & 

Mazlom, 2014; Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Khater et al., 2015; Toode et al., 2015; 

Zúñiga, Ausserhofer, Hamers, Engberg, Simon & Schwendimann, 2015). 

 

Zúñiga et al. (2015) beskrev att arbeta i team var starkt förknippat med hög patientsäkerhet. 

Vidare beskrev Berland et al. (2008) och Khater et al. (2015) att teamarbete var beroende av 

enighet, samarbete och ömsesidig respekt. Toode et al. (2015) menade att sjuksköterskan 

själv uppfattade sin arbetsplats genom bland annat de förutsättningar som fanns och det 

arbetsförhållande som rådde, vilket påverkade motivation och prestation hos sjuksköterskan. 

Berland et al. (2008) ansåg att sjuksköterskans individuella mående och mentala hälsa 

påverkade sättet att arbeta och det i sin tur kunde påverka patientsäkerheten. Khater et al. 

(2015) beskrev att positiva erfarenheter och uppfattningar av att arbeta i team samt en god 

samverkan inom personalgruppen behövdes för att hantera arbetsbelastningen och få de 

förutsättningar som krävdes för att ge en patientsäker vård.  

 

Möjligheten att få arbeta i sitt eget arbetstempo gav en känsla av lugn och resulterade i 

mindre stress för sjuksköterskor. För att genomföra detta behövde kollegorna respektera och 

hjälpa varandra. En lugn arbetsmiljö och respekt gentemot varandra visade sig öka både 

patientsäkerheten och arbetsnöjdheten (Aiken et al., 2013; Atefi et al., 2014). Sjuksköterskor 

som hade möjlighet att dela arbetsuppgifterna med någon annan genom att exempelvis 

delegera till och samarbeta med undersköterskor var mer motiverade än de sjuksköterskor 

som inte hade samma möjlighet. Motiverade sjuksköterskor hade mer tilltro till att patienten 
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skulle vara säker, vilket indikerar att de hade en högre grad av patientsäkerhet på sin 

verksamhet (Toode et al., 2015).  

Preventivt arbete 

Genom att samtala om och öva på oförutsedda händelser kunde risker i arbetsmiljön 

uppmärksammas och färdigheter förbättras som i sin tur gav erfarenheter som kunde öka 

patientsäkerheten (Ballangrud, Hall-Lord, Persenius & Hedelin, 2014; Smeulers et al., 2014; 

Khater et al., 2015; Wahlberg & Björkman, 2018). Det framkom att arbetet med 

patientsäkerhet var en viktig faktor i arbetsmiljön att aktivt prata om och uppmärksamma. 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att göra varandra medvetna kring de risker som fanns 

gällande exempelvis läkemedelshantering och det tyckte också att de i sin arbetsroll borde 

känna ansvar för sina patienter och det läkemedel som administreras (Ballangrud et al., 

2014). Övningar på oförutsedda vårdrelaterade situationer sågs öka vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. Att vara väl förberedd inför oväntade händelser gjorde att sjuksköterskor 

upplevde ett större förtroende till varandra vilket skapade en trygg och tillitsfull arbetsmiljö. 

Detta gjordes genom så kallade simuleringsövningar som gav en ökad erfarenhet, 

medvetenhet och förståelse för vad som kunde inträffa, detta bidrog till att kunskaper och 

färdigheter tränades inför verkliga situationer (Smeulers et al., 2014). Ju fler år av erfarenhet, 

desto bättre blev sjuksköterskans förståelse för arbetsmiljöns betydelse och uppfattning om 

patientsäkerheten. Sjuksköterskor med hög evidensbaserad kunskap hade en bättre 

uppfattning om patientsäkerhet än de som inte hade det (Khater et al., 2015). Att som 

sjuksköterska få använda sin yrkeskompetens och kunskap stimulerade till en god arbetsmiljö 

som i sin tur ökade det patientsäkra arbetet (Wahlberg & Björkman, 2018). 

 

Faktorer i arbetsmiljön som motverkar en god patientsäkerhet 

Bristande kommunikation  

Studier beskrev att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen inom och mellan 

verksamheter var otillräcklig genom bland annat otydlighet gällande förväntningar och att 

anställda möttes av ignorans, detta sågs ha en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten 

(Ballangrud et al., 2014; Khater et al., 2015; Sears, O'Brien-Pallas, Stevens & Tomblin-

Murphy, 2013). Otillräcklig, ineffektiv och bristande kommunikation och dokumentation 

försämrade samarbetet i arbetsgrupper vilket hade en negativ inverkan på patientsäkerheten 

(Ballangrud et al., 2014; Sears et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de saknade stöd och 

tydlig kommunikation från arbetsgivare vilket gjorde att det var svårt att veta vad som 
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förväntades av dem på arbetet. När anställda ville dela med sig av sina bekymmer, frågor 

eller ideér ville företrädare för ledningen varken lyssna eller svara. Kommunikation mellan 

olika sjukhus, verksamheter, avdelningar och ibland även mellan olika professioner var 

undermålig vilket ledde till att viktig information kunde missas. De ansåg att personal hade 

kunnat underlätta och förbättra informationsutbytet genom samarbete, men istället visades en 

ovilja att lösa de organisatoriska problem som fanns. Det påvisades att ökad patientsäkerhet 

kunnat uppnås om de organisatoriska problemen i kommunikationen kunnat lösas (Khater et 

al., 2015). 

 

 

Bristande målbild och vårdkultur 

Sjuksköterskor ansåg att verksamheter fokuserade och arbetade för målsättningar som inte 

gynnande varken patienter eller vårdpersonal (Aiken et al., 2013; Khater et al., 2015). 

Arbetsplatser fokuserade på budget och patienters tillgänglighet, vilket gjorde att andra 

viktiga aspekter såsom arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete blev åsidosatta. 

Sjuksköterskor som ville engagera sig i verksamheten blev nekade till detta och fick ej delta i 

beslutsfattande instanser vilket gjorde att sjuksköterskor tappade förtroende för verksamheten 

(Aiken et al., 2013; Khater et al., 2015). Khater et al. (2015) beskrev att verksamheter borde 

arbeta för en säkerhetskultur som ger trygghet, utrymme och socialt stöd för hälso- och 

sjukvårdspersonal att skriva avvikelserapporteringar när fel och brister uppstår inom hälso- 

och sjukvården. Detta så att förhållanden i arbetsmiljön som påverkar patientsäkerheten 

tydligt dokumenteras och eventuellt åtgärdas (Khater et al., 2015). 

 

Brister relaterade till vårdkultur sågs påverka arbetsmiljön i negativ riktning vilket också 

missgynnade patientsäkerheten. En ovilja att arbeta med personal från andra verksamheter 

fanns och det noterades också att förhållandet mellan kollegor på grund av exempelvis 

osäkerhet kunde skapa osämja och göra att kollegiala relationer blev ansträngda. 

Organisatoriska problem som dessa behövde förbättringar för att öka patientsäkerheten inom 

verksamheterna. Personal som ville förhålla sig till gamla rutiner riskerade att evidensbaserad 

kunskap försummades vilket i sin tur hade en missgynnande effekt på patientsäkerhetsarbetet 

(Berland et al., 2008; Khater et al., 2015). Sjuksköterskor som arbetade heltid hade generellt 

en lägre uppfattning av patientsäkerheten jämfört med sjuksköterskor som arbetade deltid. 



15 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Det framkom också att om hälso- och sjukvårdpersonal arbetade mer än heltid riskerade de 

att påverka patientsäkerheten negativt (Berland et al., 2008; Khater et al., 2015). 

 

Missnöje 

Att vara missnöjd med sitt arbete och den struktur som fanns på arbetsplatsen sågs generellt 

kunna leda till en försämrad arbetsmiljö och risker i patientsäkerheten (Aiken et al., 2012; 

Atefi et al., 2014; Berland et al., 2008; Sears et al., 2013; Smeulers et al., 2014; Toode et al., 

2015; Wahlberg & Björkman, 2018). 

 

När sjuksköterskor kände att tiden inte räckte till kunde de dagliga kontrollerna missas vilket 

gjorde att information, kunskaper och färdigheter inte kunde tillvaratas på ett effektivt sätt. 

Detta resulterade i ett missnöje på arbetsplatsen som blev en faktor som kom att påverka 

sjuksköterskans arbetsmiljö negativt (Atefi et al., 2014; Berland et al., 2008). En krävande 

arbetsmiljö̈ kombinerat med minimal kontroll och avsaknad av stöd från kollegor sågs 

resultera i en negativ inverkan på arbetsplatsen vilket visade sig genom ökad utmattning, 

stress, bristande koncentration, distraktioner och tidsbrist (Aiken et al., 2012; Berland et al., 

2008; Sears et al., 2013; Smeulers et al., 2014). Sjuksköterskor som var missnöjda med sitt 

arbete var mindre intresserade att ta ansvar och arbeta mot en god arbetsmiljö än de som 

trivdes och var nöjda med sin arbetsplats. Arbetsplatser med ett högt antal missnöjda 

sjuksköterskor sågs ha en sämre arbetsmiljö än andra och i förlängningen kunde även en 

försämring av patientsäkerheten påvisas (Toode et al., 2015). Sjuksköterskor uppgav att 

störande ljud och höga ljudnivåer hade en negativ inverkan på arbetsmiljön. Exempelvis 

kunde kollegor som pratade högt eller avbröt samtal upplevas störande vilket kunde göra att 

sjuksköterskan tappade koncentrationen. Detta kunde i sin tur leda till felaktiga bedömningar 

vilket påverkade patientsäkerheten negativt (Wahlberg & Björkman, 2018). 

 

Hög arbetsbelastning  

Sjuksköterskor ansåg att tung arbetsbelastning, otillräcklig bemanning, övertid och långa 

arbetstider resulterade i otillräckligt med tid åt varje enskild patient vilket i sin tur 

motverkade patientsäkerheten (Aiken et al., 2012; Aiken et al., 2013; Atefi et al., 2014; 

Berland et al., 2008; Sears et al., 2013; Smeulers et al., 2014; Wahlberg & Björkman, 2018; 

Zúñiga et al., 2015).  
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Ökat antal arbetsuppgifter och hög andel administrativt arbete var ett problem för 

sjuksköterskor som kunde ge negativa konsekvenser för patientsäkerheten i förhållande till 

otillräcklig tid. Tidsbrist kunde resultera i att den patientnära omvårdnaden delegerades bort 

och möjligheter till förberedelser inför patientmöten och behandlingar inte fanns. Detta 

gjorde i sin tur att sjuksköterskan saknade en helhetsbild av patienten och kunde missa viktig 

information, vilket resulterade i ogynnsam arbetsmiljö, försämrad vårdkvalitet och reducerad 

patientsäkerhet (Atefi et al., 2014; Berland et al., 2008; Zúñiga et al., 2015). 

Arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskans mående och möjligheten till att tillgodose en 

tillräcklig vård och det visade sig skapa ett onödigt lidande för patienten. För varje ytterligare 

patient som lades till per sjuksköterska utöver det normala, ökade oddsen för att rapportera 

dålig eller orättvis vårdkvalitet. Sjuksköterskor indikerade att hög arbetsbelastning ibland 

försvårade förmågan att arbeta patientsäkert (Aiken et al., 2012; Atefi et al., 2014; Berland et 

al., 2008; Sears et al., 2013; Smeulers et al., 2014).  

 

Wahlberg & Björkman (2018) beskrev att utmattning kunde leda till kognitiv försämring och 

medföljande rädslor att göra felbedömningar. Sjuksköterskor ansåg att de fick ta stort ansvar 

för samordning och att allt hänvisades till dem, vilket gjorde att de indirekt kände att det var 

deras ansvar att hantera bristen på sjukvård. De beskrev att de kände sig utmattade när de 

arbetade långa skift, speciellt när köerna till sjukvården var långa och tiden för återhämtning 

var begränsad. Trots detta ville arbetsgivare att antalet patienter per sjuksköterska skulle öka. 

Sjuksköterskor beskrev också att färre möjligheter till rast och återhämtning kunde leda till 

trötthet och på lång sikt en kognitiv försämring som i sin tur har negativa konsekvenser för 

patientsäkerheten. 

  

Kompetensbrist 

Otillräcklig utbildning och brist på kompetens var faktorer som enligt studier visat negativ 

inverkan på patientsäkerheten (Berland et al., 2008; Toode et al., 2015). I Toode et al. (2015) 

framgår att hälso- och sjukvårdspersonal var oroade över hur vanligt förekommande det var 

att sjuksköterskor hade otillräcklig kompetens och Berland et al. (2008) beskriver att 

sjuksköterskorna själva kände att andra yrkesgrupper inte värdesatte sjuksköterskornas 

kompetens och kunskap.  
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Konsekvenser av fel och avvikelserapportering kunde uppstå på grund av bristande kunskap, 

otillräcklig utbildning och personal som saknade erfarenhet. Att uppmärksamma detta ansågs 

viktigt för att förebygga att patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården (Sears et al., 2013; 

Smeulers et al., 2014; Toode et al., 2015; Zúñiga et al., 2015). Ett arbetsmiljöproblem som 

direkt kunde relateras till patientsäkerhetsrisker var en oförmåga att agera vid akuta eller 

allvarliga händelser. Detta kunde bero på otillräcklig kompetens men även brist på inflytande 

och kontroll vilket kunde identifieras som stressutlösande (Berland et al., 2008). Att 

presentera nya idéer och metoder för sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet upplevdes 

svårt då det kändes som att kollegor ville hålla sig till gamla rutiner och att protokoll rörande 

patienterna inte borde förändras (Berland et al., 2008; Khater et al., 2015). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka vilka faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö 

som kunde påverka patientsäkerheten där studiens huvudfokus låg på två frågeställningar; 

vilka faktorer i arbetsmiljön som bidrog till ökad patientsäkerhet respektive vilka faktorer i 

arbetsmiljön som motverkade patientsäkerhet. I resultatet framkom tio kategorier som 

diskuteras i samma ordning som de presenterats i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultat påvisar att kommunikationen kan vara en främjande faktor i arbetsmiljön som också 

påverkar patientsäkerheten. Dunsford (2009) stärker det redovisade resultat genom att 

beskriva hur allvarliga konsekvenser kan uppstå vid missad eller ineffektiv kommunikation 

som kan påverkas av kultur, arbetsklimat, hierarkier eller relationer på arbetsplatsen som i sin 

tur kan föranleda till att patienten skadas eller avlider. Därav motiverar Dunsford (2009) 

användandet av en kommunikationsteknik i likhet med resultatet under Tydlig 

kommunikation, vilket beskrivs öka kunskapen att kommunicera korrekt under stressade och 

akuta situationer. Dunsford (2009) samt Stewart och Hand (2017) lyfter en 

kommunikationsteknik som utgår från Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation (SBAR), som de anser dagligen bör användas inom hälso- och sjukvården i 

syfte att förbättra, förtydliga och förenkla sättet att kommunicera samt undvika 

kommunikationsfel. För att uppnå ytterligare tydlighet och förståelse vid kommunikation kan 

det vara en fördel att upprepa det den andra säger, för att konstatera att den andre förstått och 
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därmed kan informationsöverföringen och kommunikationen mellan vårdpersonalen 

förbättras. Stewart och Hand (2017) beskriver att SBAR kan vara en vägledning till en tydlig 

kommunikation och förenkla informationsutbyte mellan olika professioner inom sjukvården, 

då olika professioner har olika fokus och därför kommunicerar på olika sätt.  Följaktligen kan 

det antas att kommunikationsproblem verkar vara ett vanligt förekommande problem inom 

hälso- och sjukvården, och genom att införa kommunikationstekniken SBAR som ett 

gemensamt sätt att kommunicera skulle kommunikationsproblem kunna minskas och 

missförstånd undvikas. Vi anser därmed att användning av SBAR inom hälso- och 

sjukvården kan bidra till att skapa en trygg och säker vård som resulterar i en förbättrad 

patientsäkerhet. 

Strömgren, Dellve och Eriksson (2017) styrker vårt resultat Stödjande arbetsplats, där de 

beskrivs att rättvisa, ansvar, socialt stöd, feedback och kontroll över arbetet var viktiga 

resurser för att öka engagemanget på en arbetsplats. Att få en återkoppling genom tacksamhet 

och visad uppskattning stärkte känslan av sammanhang hos individen, vilket gav en ökad 

närvaro hos sjuksköterskor som hade en främjande effekt på patientsäkerheten (Hultberg, 

2007). Vidare beskriver Hultberg (2007) att inom chefens ansvarsområde innefattar det att ha 

en stödjande roll vilket påminner om vårt resultat. Genom socialt stöd på arbetsplatsen kunde 

ömsesidiga och tillitsfulla relationer skapas mellan chefer och medarbetare (Strömgren et al., 

2017).  Vidare beskriver Strömgren et al. (2017) att ledningens tillit till medarbetare anses 

vara viktigare än kontroll, därmed kan det möjligen antas att tillit och engagemang på 

arbetsplatsen kan öka sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och arbetsnöjdhet vilket i sin tur 

kan främja en god arbetsmiljö. Om chefer aktivt arbetade för tillitsfulla relationer skulle det 

möjliggöra att medarbetare engageras och får ett större förtroende för verksamheten. Därmed 

kan tillitsfulla relationer skapas genom att chefer aktivt och lyhört visar intresse till 

medarbetare och kontinuerligt efterfrågar vilket stöd som behövs för att utveckla 

verksamheten. Detta föreslår vi följaktligen är en god intervention för att tillgodose en god 

arbetsmiljö.  

Resultatet i litteraturöversikten visade att Delaktighet med involverande chefer ökade 

chansen till bättre arbetsmiljö. Hultberg (2007) beskriver att chefer har ett ansvar för 

medarbetarares inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, vilket påminner om det 

framkomna resultatet. Roch, Dubois & Clarke (2014) utvecklar vidare hur chefernas 

öppenhet, respekt och närvaro har betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete och att 
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delaktighet på lång sikt främjar patientsäkerheten. Hultberg (2007) beskriver att ledningen 

tillsammans med de anställda bör ta ansvar för att uppnå en gemensam värdegrund som ska 

vara begriplig tillsammans med enade visioner för verksamheten. Följaktligen kan det antas 

att sjuksköterskors delaktighet på arbetsplatser borde kunna förbättras genom att 

verksamheten, inkluderat både ledning och anställda tillsammans tar ett gemensamt ansvar 

för en värdegrund och säkerställer att teamet arbetar för en gemensam målsättning. 

 

Samarbete var en faktor som påverkade patientsäkerheten enligt resultatet i 

litteraturöversikten. Det beskrivs om hur enighet, respekt och teamarbete påverkade 

sjuksköterskans arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrog till en förbättrad patientsäkerhet som var 

väsentligt för denna kategori. Samarbete är erkänt som en viktig faktor för patientsäkerhet 

och personalens uppfattning om teamarbete är relaterat till vårdens kvalitet och säkerhet 

(Meurling, Hedman, Sandahl, Fällender-Tsai och Wallin, 2013). Liknande resultat styrker 

Miller, Riley, Davis (2009) som beskriver att sjuksköterskan bär en viktig nyckelroll gällande 

att tillgodose ett effektivt samarbete inom verksamheten. Det visar att arbeta i team kan 

utveckla en gemensam förståelse och ett välgrundat beslutsfattande kan vidtas för patientens 

tillstånd respektive vårdplan. Vidare beskriver Miller et al. (2009) att kunskap om teamarbete 

är nödvändigt för att säkerställa en tillförlitlig patientsäkerhet. Laflamme (2017) förklarar att 

det inom teamarbetet krävs att varje individ är flexibel, ansvarig och anpassningsbar för att 

kunna uppnå samma mål samt för att kunna tillgodose en optimal och säker vård. Samarbete 

är beroende av respekt, motivation och engagemang för teamet som påverkas av beteende, 

attityder och olika tankesätt. Vidare beskriver Laflamme (2017) att samarbeta inom hälso- 

och sjukvården innebär att dela kunskap och beslutsfattande för att arbeta på ett så 

patientsäkert sätt som möjligt. Samarbete är beroende av vilken kvalitet som det kollegiala 

relationerna har. Vi ser att samarbete är en av de viktigaste faktorerna för att kunna främja en 

positiv arbetsmiljö, ett fungerande teamarbete ses leda till trygghet, tilltro och patientsäkerhet 

inom verksamheten där medarbetare tillsammans hjälper och stöttar varandra.  

 

Under vårt resultat Preventivt arbete beskrevs simuleringsövningar ge erfarenheter och 

kunskap som gynnade patientsäkerheten vilket liknar det Meurling et al. (2013) beskriver, att 

simuleringsövningar för sjuksköterskor sågs öka patientsäkerheten. Weller, Boyd och Cumin 

(2014) beskriver att simuleringar bör ske i en säker miljö som är planlagd för övning, genom 

dessa kan en bättre förståelse uppnås för hur vårdpersonal stödjer varandra under vårdande av 
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patient och för att detta ska ske på bästa sätt behöver förtroende infinnas. Användandet av 

simuleringsövningar sågs gynnade för kompetensutvecklingen genom ökat samarbete och 

bättre arbetsvillkor samt att antalet sjukskrivningar minskade (Meurling et al. 2013). Vi anser 

att detta stärker förtroendet för att använda simulering som intervention i syfte att uppnå 

bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten.  

 

I en vidare aspekt av Bristande kommunikation uttryckte anställda svårigheter med att förstå 

vad som förväntades av dem då ledningen inte visade något intresse av att lyssna på deras 

reflektioner, vilket gjorde att de upplevde bristande stöd. Resultatet beskriver de brister som 

även beskrivs av Hultberg (2007) med utgångspunkt i god kommunikationsteknik och 

hänvisar till att det är ledningens ansvar att ha en ständig dialog med sina anställda. Detta kan 

ske genom att lyssna, ge feedback och återkoppla vilket kan ske genom tvåpartssamtal men 

också genom att stödja hela arbetsgrupper på team-möten och nätverksträffar. Vinberg och 

Toivanen (2011) menar vidare att en utvecklad kommunikation är en faktor som 

karaktäriserar en väl fungerande organisation. I förekommande fall kan de åtgärder Hultberg 

(2007) beskriver, anses inneha relevans för att utveckla hälso- och sjukvården och dess 

medarbetare, genom samtal och möten, feedback och återkoppling genom en löpande dialog. 

Vi anser således att kommunikationsproblem verkar vara ett vanligt förekommande problem 

inom hälso- och sjukvården. Hultberg (2007) menar att tid till småprat, exempelvis på 

fikaraster har stor betydelse för arbetsgruppens kommunikation. Utifrån det Hultberg (2007) 

beskriver om betydelsen av det vardagliga småpratet, anser vi att det möjliggör en stor del av 

arbetsmiljön vilket främjar trivsel och kommunikation. Därav drar vi således slutsatsen att det 

är viktigt att medarbetare tar ut sina raster och får möjlighet att samtala om annat än arbete. 

  

Strömgren et al. (2017) beskriver i likhet med resultat i Bristande målbild och vårdkultur hur 

hälso- och sjukvårdspersonal uttalade att verksamheten borde fokusera mindre på budget och 

istället vara mer involverade i patientsäkerheten. De verksamheter som saknade struktur i 

arbetsmiljöarbetet hade färre friska medarbetare än de som hade en god struktur och som 

fokuserade på organisatoriska målsättningar, policys, rutiner och medarbetares inflytande. 

Strömgren et al. (2017) menar att verksamhetens resurser ska stärka både grupper och 

individer att nå de målsättningar som finns inom organisationen. Hultberg (2007) anser att 

arbetsplatser ska ha en tydlig målsättning som ska vara känd för alla på arbetsplatsen. I 

Bristande målbild och vårdkultur beskriver resultatet också hur sjuksköterskor tappade 
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förtroende för den egna verksamheten då de nekades att delta i beslut. Strömgren et al. (2017) 

menar att chefer bör motivera medarbetare till att ta ansvar och lösa problem. Resultatet 

visade att när medarbetarens engagemang ökade sågs också patientsäkerheten öka, även när 

sjuksköterskor uttryckte att de arbetade under höga krav. Zacharatos, Barling och Iverson 

(2005) utvecklar vidare att samhörigheten ökar när medarbetare uppmuntras och involveras i 

beslutsfattande. Vi drar således slutsats utifrån det Strömgren et al. (2017) beskriver, att 

ledningar borde fokusera mer på patienters behov och personalvård istället för 

kostnadsbesparingar och nedskärningar. För att sjuksköterskor ska vara trygga i sina roller är 

vår tolkning att chefer i större utsträckning måste våga åta sig det ansvar som krävs för att 

stärka sina medarbetare. Vår tolkning är följaktligen att ledningen tillsammans med 

medarbetare ska forma en tydlig målbild för verksamheten och ta ansvar för att medarbetare 

har förstått den och strävar mot samma mål. Vårt förslag är att detta kan ske genom 

fördjupade diskussioner på arbetsplatsträffar som mynnar ut i ett dokument för en gemensam 

målsättning som varje år uppdateras och diskuteras. Ledning och medarbetare bör hjälpas åt 

att påminna varandra om verksamhetens målsättning för att således inte gå miste om 

varandras utvecklingsmöjligheter. 

 

Blackman et al. (2014) beskriver att missnöjda sjuksköterskor tenderar att missa viktiga delar 

i omvårdnaden. I likhet med vårt resultat Missnöje framkom det att sjuksköterskor som var 

missnöjda med sitt arbete tog mindre ansvar på arbetsplatsen. Detta kan beskrivas utifrån 

Sellgren, Kajermo, Ekvall och Tomson (2009) som menar att missnöje hos sjuksköterskor 

kan bero på personalbrist, känslor av att vara underbetald eller upplevelser av att vara 

ouppskattad på arbetet. Möjligen kan det antas att en dålig stämning på arbetsplatsen kan 

bidra till en negativ arbetsmiljö där sjuksköterskor blir orättvist behandlade och inte vågar ta 

för sig. Sellgren et al. (2009) föreslog att chefer aktivt borde arbeta för en bättre arbetsplats 

men också att sjuksköterskor bör ta mer ansvar över sin arbetssituation. Chefer som erhöll ett 

tydligt ledarskap med stöd, struktur, hänsynsfullhet, ärlighet och en tydlig målbild för 

verksamhetens framtid sågs ha en god inverkan på sjuksköterskans arbetsmiljön. Vi drar 

således slutsten att missnöje går att avhjälpa genom det Sellgren et al. (2009) beskriver att 

sjuksköterskor själva kunde göra, att värdera sig själv högre, våga ta för sig samt påtala och 

motivera chefer till förändring.  
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Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen-Julkunen (2008) beskriver i likhet med 

vårt resultat Hög arbetsbelastning där både arbetsmiljö och patientsäkerhet påverkas i negativ 

riktning när sjuksköterskor har för mycket att göra inom ramen av för lite tid. Morris, 

MacNeela, Scott, Treacy och Hyde (2007) beskriver att arbetsbelastning kan vara det totala 

behovet av vårdtid innefattande allt arbete som måste utföras inom en bestämd tidsram. 

Tervo-Heikkinen et al. (2008) beskriver hur stress och personalbrist bidrog till en ökad 

arbetsbelastning som resulterade i att sjuksköterskor inte kunde tillgodose en tillräcklig vård 

vilket i sin tur påverkade patientsäkerheten negativt. Ausserhofer et al. (2013) är dock 

skeptisk till att patientsäkerheten försämras av en hög arbetsbelastning, detta eftersom det ej 

fann något samband mellan högre antal patienter per sjuksköterska och behandlingsresultat. 

Även Sexton, Thomas och Helmreich (2000) motsäger vårt resultat, då de menar att 

arbetsmiljön inte påverkar det patientsäkra arbetet om sjuksköterskan anser sig klara av 

arbetet trots stress och trötthet. Trots motstridiga resultat visar vårt resultat att hög 

arbetsbelastning har negativ inverkan på både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Ju fler 

patienter en sjuksköterska ansvarar för, det vill säga har en högre arbetsbelastning, ju större 

risk föreligger att en vårdskada ska inträffa.  

 

Vidare beskriver Tervo-Heikkinen et al. (2008) att jobbrelaterad stress på grund av hög 

arbetsbelastning kunde leda till arbetsmissnöje bland vårdpersonalen. Kutney-Lee, Wu, 

Sloane & Aiken (2013) kommer fram till att gynnsamma förändringar i sjuksköterskans 

arbetsmiljö kan leda till minskning av utbrändhet, arbetsmissnöje och avsikt att lämna sin 

position vilket sågs förbättra den patientsäkra vården. Möjligen kan det antas att arbeta 

utifrån det Morris et al. (2007) föreslår, att sjuksköterskans arbetsbelastning kan minskas 

genom att omfördela resurser mer jämlikt så att arbetsuppgifterna jämnas ut mellan 

sjuksköterskor.  

 

Gustafson et al. (2015) beskriver att välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal är en 

förutsättning för att ge en patientsäker vård, vilket liknar vårt resultat i Kompetensbrist som 

visar att brist på kunskap och erfarenhet motverkar patientsäkerheten. Vi drar således slutsten 

att arbeta utifrån den teori som framgår i Gustafson et al. (2015), som beskriver att 

kompetens och erfarenhet kan förbättras om hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt 

utbildas om hur brister i patientsäkerheten förebyggs på olika sätt. I utbildningen bör både 

yrkeskunnande och medvetenhet om arbetsmiljörelaterade aspekter diskuteras, omsättas och 
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övas genom exempelvis simulering. Vi vill tillägga det Smeds Alenius, Tishelman, 

Runesdotter & Lindqvist (2013) menar när de beskriver att erfarenhet inom 

sjuksköterskeyrket inte sågs påverka bedömningen av patientsäkerheten på arbetsplatsen. 

Vilket också bör vara en aspekt att tillföra när kompetensbrist kontra patientsäkerhet inom 

sjuksköterskeyrket ska studeras och diskuteras. Det räcker alltså inte bara med långvarig 

erfarenhet inom yrkesprofessionen, utan det behövs också kontinuerlig utbildning för att 

utvecklas och för att öka patientsäkerheten. 

 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att använda Wallengren och Henricson (2012, s. 488) beskrivning av 

trovärdighetsbegreppen som utgår från fyra begrepp för att bedöma studiens trovärdighet. 

Dessa begrepp är; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet, där 

trovärdighet anses erhålla betydelse för att beskriva studiens tillförlitlighet. 

 

För att besvara vårt syfte genomfördes en systematisk litteraturöversikt som ansågs relevant 

för studien. En systematisk litteraturöversikt utgår från att söka, kritiskt granska och 

sammanställa resultat inom valt område i syfte att komma fram till en överskådlighet över 

tidigare och aktuell forskning och för att inkludera relevans inom området (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 30; Whittemore & Knafl, 2005). Kristensson (2014, s. 151) menar att 

trovärdigheten för studiens resultat ökar när ett systematiskt arbetssätt används. Genom att 

använda denna metod har skapat gynnsammare förutsättningar för arbetet med studien samt 

bidragit till att den kan ses vetenskapligt förankrad (Rosén, 2012 s. 429). 

 

För att frambringa så specifika och väldefinierade sökord som möjligt arbetade vi utifrån de 

nyckelbegrepp som framkom i vårt bearbetade syfte, vi skrev ned dessa för att skapa en 

överblick vilket senare underlättade den slutliga formuleringen som ledde till de sökord som 

användes i databassökningarna (Kristensson, 2014, s.159). Henricson (2012, s. 473) beskriver 

att sökningar i flera databaser kan stärka trovärdigheten då möjligheten att hitta relevanta 

artiklar ökar. I våra sökningar har vi valt att använda oss av tre databaser med 

omvårdnadsfokus, vilket bör stärka studiens trovärdighet. Två olika studietyper har 

inkluderats, vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Att använda artiklar 

från både kvantitativ och kvalitativ ansats kan syftet undersökas och klarläggas från olika 

synvinklar. Urvalets storlek och omfattning har betydelse för resultatets utformning och 
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studiens grad av överförbarhet (Forsberg och Wengström 2013, s. 57). Genom att vi 

inkluderat studier från flera olika länder ökar även trovärdigheten av studien (Willman et al. 

2011, s. 110).  

 

I vår systematiska sökning uteslöts litteratur som inte räknas som vetenskapliga artiklar, 

vilket Polit och Beck (2012, s. 658) beskriver kan leda till bias. Whittemore och Knafl (2005) 

menar att primära källor kan extraheras och tolkas på felaktigt sätt när det har för stort 

omfång och blir komplext. För att minska risken för bias och felaktiga resultat behövs 

specifika och bearbetade litteratursökningsstrategier. Dessa sökstrategier som inkluderar 

söktermer, databaser, inklusions- respektive exklusionskriterier, anser vi motiveras och 

dokumenteras på ett tydligt sätt i vår metod. Fler författare vid denna form av studie vi valt är 

en fördel, vilket stöds av Polit och Beck (2012, s. 656) som beskriver att det är främjande att 

vara flera skribenter till en systematisk litteraturöversikt, framförallt för att minska bias men 

också för att dela på arbetsbelastningen. För att besvara forskningsfrågan i en systematisk 

översikt beskriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ([SBU], 2017, s. 

33) att framförallt breda sökningar bör göras då detta ökar möjligheterna att täcka upp all 

relevant litteratur. Breda sökningar är omfattande, tidskrävande och kan ge många irrelevanta 

träffar, vilket kan vara svårt om det finns begränsningar i utförandets tillvägagångssätt. I vår 

kandidatuppsats fanns begränsningar i form av antal ord att förhålla oss till samt en 

tidsbegränsning. Vi valde därför att smalna av vår sökning med den booleska sökoperatoren 

“AND”, vilket gjorde att vi fick en större relevans riktat mot vår forskningsfråga. SBU (2017, 

s. 33) beskriver att en smal sökning inte alltid blir tillräckligt omfattande för att kunna 

benämnas som en översikt. Om vår studie skulle göras om och våra förutsättningar hade sett 

annorlunda ut skulle vi gjort bredare sökningar på området för att på så sätt få en mer 

övergripande litteraturöversikt. 

 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades först enskilt av båda författarna. När detta var 

genomfört diskuterades de olikheter som framkommit för att gemensamt nå en konsensus. 

Genom att arbeta på detta sätt med kvalitetsgranskningen stärks pålitligheten för studien 

(Polit & Beck, 2012, s. 659). I vår kvalitetsgranskning användes en matristabell som 

redovisar alla vetenskapliga artiklar på ett överskådligt sätt. Att använda en matristabell 

ansågs vara ett bra verktyg för att i tidigt skede tolka och noggrant gå igenom primära källor 

(Whittemore & Knafl, 2005). Under översättning och analys av vetenskapliga artiklar har 
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författarna lämnat personliga åsikter åt sidan i största möjliga mån. Ett samband kunde ses 

mellan de olika vetenskapliga artiklarna vilket underlättade arbetet med kategoriseringen 

eftersom att likheter återkom mellan de olika artiklarna. Studien är en fördjupning av ämnet 

då författarna hade tidigare kunskap och erfarenhet inom området, förtydligat hade författarna 

förförståelse för ämnet och detta kan påverka pålitlighet med studien (Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 488). Författarna har under framtagandet av studien regelbundet låtit 

vänner, familj och lärare kritiskt granska och komma med feedback för att således kunna 

bearbeta studien ytterligare. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) ökar detta 

studiens bekräftelsebarhet. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis påvisades faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkade 

patientsäkerheten både i positiv och negativ utsträckning. För att förbättra patientsäkerheten 

krävs det att positiva faktorer i arbetsmiljön stimuleras och omsättas i högre utsträckning 

medan negativa faktorer bör reduceras och förändras. För att patientsäkerheten ska 

upprätthållas och öka behöver arbetsmiljön anpassas och ges förutsättningar till att 

möjliggöra en säker vård. Vi anser att kommunikationens betydelse i grund och botten är 

relaterat till alla de övriga faktorer som framkommit under vårt resultat. Vår slutsats visar att 

faktorer i arbetsmiljön såsom ansvar, socialt stöd, resurser, kompetensutveckling, respekt, 

engagemang, trygghet och säkerhet påverkas av hur kommunikationen fungerar inom 

verksamheter. Genom att kommunicera om problem och svårigheter kan åtgärder och 

förändringsarbeten införas. En fungerande kommunikation stimulerar till att få övriga 

faktorer i arbetsmiljön att förbättras. Införande av kommunikationsverktyg och öva dessa 

genom simulering och samarbete anser vi följaktligen skulle kunna öka trygghet och 

kompetens för sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal, vilket i sin tur skulle 

vara främjande för patientsäkerheten. 

 

Vi anser att det kontinuerligt fordras fortsatt forskning i hur arbetsmiljön påverkar 

patientsäkerheten, detta eftersom det ständigt pågår förändringar inom de två valda områdena 

arbetsmiljö och patientsäkerhet. Under arbetet med denna studie har vi kunnat se positiva 

utfall i användandet av simuleringsövningar inom flera berörda områden, därför vore det 

intressant om framtida forskning kring simuleringsövningar fokuserar på djupet hur 

simuleringsövningar kan förbättra arbetsmiljön ur olika synsätt. 
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