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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Under de senaste åren har det blivit allt mer uppmärksammat i media om 
patienters rättigheter i vården och att patientsäkerheten hotas på grund av bristen på 
sjuksköterskor. Det framhävs att det är särskilt stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor 
och att arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningarna ökar, vilket kan leda till allvarliga 
konsekvenser för bedrivandet av intensivvård och för att upprätthålla en god patientsäkerhet.  
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka statistiskt samband mellan 
intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet.  
 
Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ metod med deduktiv ansats och en 
tvärsnittsstudie gjordes med hjälp av webbenkäter. Alla allmänna intensivvårdsavdelningar i 
Sverige inkluderades och intensivvårdssjuksköterskorna var tvungna att ha arbetat minst två 
år. Sammanlagt distribuerades 372 enkäter och 258 svar erhölls vilket gav en svarsprocent på 
69.4 procent. Dataanalys utfördes med deskriptiv statistik och korstabulering. Med hjälp av en 
bivariat analys kunde vi jämföra om det fanns statistiskt samband mellan patientsäkerhet och 
arbetsbelastning. 
 
Resultat: Resultatet visar att det finns statistiskt samband mellan patientsäkerhet och 
arbetsbelastning. Patientsäkerheten påverkas negativt av en högre arbetsbelastning. 
Intensivvårdssjuksköterskorna uppger att de tvingas utföra ett sämre jobb relaterat till 
tidspressen och att arbetsbelastning är för hög. Resultatet visar att 
intensivvårdssjuksköterskorna anser att det finns välfungerande system för rutiner och 
avvikelser men på grund av en hög arbetsbelastning kan inte systemen och rutinerna följas 
vilket påverkar patientsäkerheten negativt.  
 
Slutsats: Den här studien ger belägg att lyfta intensivvårdssjuksköterskornas arbetsbelastning 
i förhållande till patientsäkerhet och underlag för att vidta åtgärder inom berörda 
verksamheter. Åtgärder i form av en attraktivare, hälsosammare och patientsäkrare 
arbetsplats. Exempelvis arbetstidsförkortning som ger möjlighet till återhämtning mellan 
arbetspassen. Det är nödvändigt att se över arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningar 
nationellt för att inte mer omfattande patientsäkerhetsbrister ska ske.  
 
 
NYCKELORD  
Arbetsbelastning, intensivvård, intensivvårdvårdssjuksköterska, kvantitativ, patientsäkerhet 
och specialistsjuksköterska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 
      

  

SUMMARY 
 
Background: In recent years there has been increasing attention in the media about the right 
of patients in health care and that the safety of a patient is threatened because of the shortage 
of nurses. In particular, the current lack of specialized nurses and the increased workload in 
the intensive care units could lead to serious consequences regarding the provision of 
intensive care and maintaining high patient safety. 
 
Objective: The objective of this study was to investigate the statistical connection between 
the workload of an intensive care nurse and the patient safety. 
 
Method: The study was performed by a quantitative method with a deductive approach and a 
cross-sectional study was done using surveys on the web. All general intensive care units in 
Sweden were included and the intensive care nurses needed to have worked for at least two 
years. A total of 372 surveys were distributed and 258 responses were received giving a 
response rate of 69.4 percent. Data analysis was performed by descriptive statistics and cross 
tabulation. Using a two-dimensional analysis, the authors could compare whether there was a 
link between the patient safety and the workload. 
 
Result: The result indicates that there is a statistical connection between patient safety and 
workload. Patient safety is negatively affected by a higher workload. The intensive care 
nurses state that they are forced to do a worse job related to time pressure and because of that 
the workload is too high. The result shows that today it is felt that there is a well functioning 
system of procedures and divergences but because of a high workload, the system and the 
procedures cannot be followed which affect patient safety negatively. 
 
Conclusion: This study demonstrates proof to highlight critical care nurses' workload in 
relation to patient safety and evidence to take action within the relevant business. 
Arrangements such as an attractive, healthier and safer workplace for the patient. For an 
example, shorter working hours that allows recovery between shifts. It is a necessity to revise 
the workload in the intensive care units nationwide for not more extensive patient safety 
defects to occur. 
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Intensive care, intensive care nurse, patient safety, quantitative, specialized nurse and 
workload.



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING __________________________________________ 1 

2 BAKGRUND __________________________________________ 1 
2.1 Intensivvårdens och intensivvårdsjusköterskans historia då och nu ___________ 1 
2.2 Patientsäkerhet _______________________________________________________ 2 
2.3 Bristande patientsäkerhet ______________________________________________ 2 
2.4 Arbetsbelastning  _____________________________________________________ 2 

3 TEORETISK REFERENSRAM ___________________________ 3 

4 PROBLEMFORMULERING _____________________________ 4 

5 SYFTE _______________________________________________ 4 
5.1 Hypotes _____________________________________________________________ 4 

6 METOD ______________________________________________ 4 
6.1 Design ______________________________________________________________ 4 
6.2 Urval _______________________________________________________________ 4 
   6.2.1 Inklusionskriterier _________________________________________________ 5 
   6.2.2 Exlusionskriterier __________________________________________________ 5 
6.3 Datainsamling ________________________________________________________ 5 
    6.3.1 Enkät ___________________________________________________________ 5 
6.4 Dataanalys ___________________________________________________________ 6 
    6.4.1 Deskriptiv statistik ________________________________________________ 6 
    6.4.2 Varibler _________________________________________________________ 6 
    6.4.3 Chi-square test ____________________________________________________ 6 
    6.4.4 Kruskal-Wallis test ________________________________________________ 7 
    6.4.5 Spearmans rangkorellation _________________________________________ 7 
    6.4.6 Kondensering av egna kommentarer _________________________________ 7 
6.5 Forskningsetiska överväganden _________________________________________ 7 

7 RESULTAT ___________________________________________ 8 
7.1 Bakgrundsinformation om respondenterna _______________________________ 8 
7.2 Arbetsbelastning ______________________________________________________ 9 
7.3 Patientsäkerhet ______________________________________________________ 10 
7.4 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån _________________ 11 
7.5 Egna kommentarer ___________________________________________________ 11 
    7.5.1 Arbetsbelastning _________________________________________________ 11 
    7.5.2 Patientsäkerhet __________________________________________________ 12 
    7.5.3 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån _____________ 12 

 

8 DISKUSSION ________________________________________ 12 
8.1 Metoddiskussion _____________________________________________________ 12 
    8.1.1 Design __________________________________________________________ 12 
    8.1.2 Urval ___________________________________________________________ 12 



 
                                 
      

  

    8.1.3 Datainsamling ___________________________________________________ 13 
    8.1.4 Dataanalys ______________________________________________________ 13 
    8.1.5 Nyttan med studien _______________________________________________ 14 
8.2 Resultatdiskussion ___________________________________________________ 14 
    8.2.1 Arbetsbelastning _________________________________________________ 14 
    8.2.2 Patientsäkerhet __________________________________________________ 15 
    8.2.3 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån _____________ 15 

 

9 SLUTSATSER ________________________________________ 16 

10 KLINISKA IMPLIKATIONER __________________________ 16 

REFERENSER _________________________________________ 18 

BILAGOR _______________________________________________  
Bilaga A. ________________________________________________________________ I 
    1.1 Avsnitt A: Bakgrundsinformation ____________________________________ III 
    1.2 Avsnitt B: Arbetsbelastning _________________________________________ IV 
    1.3 Avsnitt C: Patientsäkerhet ___________________________________________ V 
    1.4 Avsnitt D: Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån _____ VI 
    1.5 Avsnitt E: Egna kommentarer ______________________________________ VII 
Bilaga B. Informationsbrev/Påminnelsebrev _________________________________ IX 
    1.3 Informationsbrev till verksamhetschef,vårdenhetschef eller avdelningschef _ _ IX 
  1.4 Informationsbrev till intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelning __X 

    1.5 Påminnelsebrev till medarbetare på intensivvårdsavdelning ______________ XI 
    1.6 Påminnelsebrev till medarbetare på intensivvårdsavdelning______________XII 



 
                                 
      

1 

1 INLEDNING 
 
När möjlighet gavs till att studera ett område kändes det viktigt att fördjupa sig i ett ämne som 
både är aktuellt och som följer upp egna upplevelser. Upplevelserna grundar sig i tidigare 
arbetslivserfarenheter på vårdavdelningar och nu som nyblivna intensivvårdssjuksköterskor. 
Det blev tydligt att en ökad arbetsbelastning råder och att patientsäkerheten påverkas, men 
finns statistiskt samband eller är det förutfattade meningar? De senaste åren har Sveriges 
Kommuner och Landsting (2015) uppmärksammat att den rådande bristen på sjuksköterskor 
hotar patientsäkerheten. Vårdförbundet (2015) framhåller även att det är särskilt stor brist på 
specialistutbildade sjuksköterskor och det hotar patientsäkerheten. 
 
 
2 BAKGRUND 
 
2.1 Intensivvårdens och intensivvårdssjuksköterskans historia då och nu. 
Under 1950- 60-talet etablerades flertalet postoperativa avdelningar i Sverige. Behovet 
uppstod då avancerad anestesi och kirurgi utvecklades. Detta medförde också en ökad 
komplikationsrisk. De postoperativa avdelningarna minskade dödligheten för patienterna. 
Detta berodde på att avancerad utrustning användes och övervakningen skedde kontinuerligt 
med fler sjuksköterskor närvarande (Stubberud, 2009). Sveriges första intensivvårdsavdelning 
öppnades år 1952 i Borås. Under 1960-talet startades även vidareutbildning för sjuksköterskor 
inom intensivvård (Barkestad et al., 2012). Det finns 85 stycken intensivvårdsavdelningar i 
Sverige enligt Svenska intensivvårdsregistret-SIR,( 2016). Det finns olika typer av 
intensivvård så som allmän-, barn-, neuro- och thoraxintensivvård. I Sverige finns även ett 
ECMO-center (Extracorporeal Membran Oxygenering center) samt två brännskadeenheter 
(SIR, 2014a). 
 
Intensivvård är en avancerad vårdnivå som innebär övervakning, diagnostisering och 
behandling av patienter med livshotande sjukdomar och skador (SIR, 2014b). Intensivvård 
kräver resurser där specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samverkar i 
team kring patienter med svikt i ett eller flera vitala organ (SIR, 2015).  
 
Utvecklingen kring intensivvården har ökat. Fler multisjuka och äldre människor kan erbjudas 
en mer avancerad vård (Barkestad et al., 2012). Detta har medfört att 
intensivvårdssjuksköterskans kompetenskrav inom medicin, teknik, behandling och 
omvårdnad, kontinuerligt har utvecklats och förändrats. Sedan 2001 är 
intensivvårdssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning. Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 
är enligt kompetensbeskrivningen att med en helhetssyn samt ett patientsäkert och etiskt 
förhållningssätt, bemöta patientens omvårdnadsbehov. Intensivvårdssjuksköterskan ska även 
ta hänsyn till patientens erfarenheter och kunskaper samt de närstående. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska också bidra med forskning samt ha förmåga att planera, leda 
och utveckla arbetet (ibid). Enligt Socialstyrelsen (2014a) är det nationell brist på 
intensivvårdssjuksköterskor och efterfrågan överstiger nuvarande resurser. Antalet 
sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterskor har frekvent minskat de senaste 
åren. För att öka intresset för specialistutbildningar har Sverige utvecklat åtgärder som 
främjar utbildningen. Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är ett exempel som innebär  en 
särskild anställningsform, där sjuksköterskor erbjuds lön under sin specialistutbildning 
(Vårdförbundet, 2016).  Intensivvårdsavdelningarna är i stort behov av specialistutbildade  
sjuksköterskor för att kunna bedriva en god och patientsäker vård (Aiken et al., 2014). 
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 Det framkommer att en ökning av specialistutbildade sjuksköterskor leder till minskad 
mortalitet på sjukhus (ibid). Förflyttningar av intensivvårdspatienter till andra 
intensivvårdsavdelningar har mer än fördubblats de senaste sex åren SIR, 2014a). Detta beror 
till största delen på att resursbristerna inom intensivvården har ökat med 100 procent. Vilket 
har lett till konsekvenser som förlängd vårdtid och ökad mortalitet (ibid). 
 
2.2 Patientsäkerhet 
Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldigheter mot alla patienter (patientsäkerhetslagen). De 
ska stärka patientens delaktighet samt främja vårdkvalitén (Sveriges Riksdag, 2015). 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft år 2011 och lagstiftningen reviderades. Utvecklingen 
kring denna samt synsättet kring en högre patientsäkerhet, kunde uppnås (Andersson, 2013). 
Den 1 januari 2015 ändrades ytterligare lagstiftningen angående patientsäkerhet. Detta för att 
främja patientens delaktighet, integritet och självbestämmande samt tydliggöra och stärka 
patientens ställning (Sveriges Riksdag, 2015). Skyldigheterna för hälso- och 
sjukvårdspersonal finns samlade i sjätte kapitlet i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
2014). Syftet med patientsäkerhetslagen är att skydda patienten mot vårdskador. 
Lagen innebär att skydda patienten så denne inte drabbas av skador, vilka hade kunnat 
undvikas inom vården eller av behandlingen under vårdtillfället (Öhrn, 2013). Varje år 
drabbas cirka 100 000 människor i Sverige av vårdskador (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016). Skadorna kan vara en bidragande orsak till att många människor avlider 
(Wedin, Ribeiro, & Löpare, Johansson, 2013). Vårdskador orsakar samhället väsentliga 
kostnader, därmed för hälso- och sjukvården samt ett stort psykiskt och fysiskt lidande för de 
drabbade patienterna (Socialstyrelsen, 2014b). År 2015 beräknades vårdskadorna kosta cirka 
7 miljarder kronor inom den somatiska slutenvården i Sverige (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016). Vården bygger på evidensbaserad kunskap, aktuella och godkända 
vårdprogram. Sker vårdandet utifrån ovanstående är det en säker vård för patienten och 
vårdarna. Specialistsjuksköterskan kan genom rapportering, analys samt uppföljning av risker 
och avvikelser bidra till en säker vård (Öhrn, 2013).  
 
2.3 Bristande patientsäkerhet 
Ett uppmärksammat internationellt samhällsproblem är bristande patientsäkerhet (Blegen & 
Carlton, 2006). Enligt Currie och Watterson (2007) upplever sjuksköterskor en oro över att 
inte kunna bedriva en patientsäker vård när bemanningen inte är kvalificerad för de 
vårduppgifter som ska utföras, samt när det råder bemanningsbrist. Choo, Hutchinson och 
Bucknall (2010) menar att arbetsplatsförhållandena för sjuksköterskor bör belysas ytterligare 
eftersom det kan inverka negativt på sjuksköterskans handlingar relaterat till patientsäkerhet. 
Forskning inom området patientsäkerhet på intensivvårdsavdelningar har ökat de senaste åren 
enligt Berland, Natvig och Gundersen (2008). Forskningen är komplex då det har visat sig 
vara svårigheter med exakta siffror om patientsäkerhet (Nygren, Roback, Öhrn, Rutberg, 
Rahmqvist & Nilsen, 2013). Detta styrks av Socialstyrelsen (2014b) som menar att 
mörkertalet är stort då antalet vårdskador inte alltid rapporteras utan det är antalet 
anmälningar som speglas där vårdgivaren eller vårdtagaren själv anmält. Nygren et al. (2013) 
anser att det behövs ytterligare forskning inom området patientsäkerhet då uppenbara 
kunskapsluckor finns i ämnet inom vården. 
 
2.4 Arbetsbelastning 
Nationalencyklopedin (2014) beskriver arbetsbelastning på följande sätt: ”Mängd arbete som 
skall utföras av viss person eller anordning”. Den psykosociala arbetsbelastningen kan vara 
kvalitativ och kvantitativ (Keenan & Newton, 1985). Kvalitativ arbetsbelastning omfattar 
svårighetsgraden i arbetsuppgifterna medan kvantitativ arbetsbelastning omfattar mängden ar-
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bete en individ förväntas utföra. Kvantitativa arbetsbelastningen omfattar därför ofta 
tidspress. Individen har för mycket att göra i relation till den tid som är utsatt (ibid). 
Inom vården påverkas arbetsbelastningen av följande; krav på ökad effektivitet, besparingar 
men även ständiga överbeläggningar. Detta är bidragande orsaker till att en hög 
arbetsbelastning uppkommer. Detta leder till att vårdpersonal får mindre tid för reflektion och 
återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2014). Arbetsbelastningen inom intensivvården ökar. Vid 
personalbrist kan patientsäkerheten påverkas (Berland, Natvig, & Gundersen, 2008).Enligt 
Aiken et al. (2014) leder en ökad arbetsbelastning inom vården sannolikt till en ökad 
mortalitet. Currie och Watterson (2007); Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen-
Jukunen, (2008) anser att en hög arbetsbelastning kan påverka patientsäkerheten negativt även 
på vårdavdelningar. Vid en hög arbetsbelastning upplevde sjuksköterskorna ökad tidspress i 
deras arbetsmiljö. De fick ofta omprioritera efter vad som var viktigast att åtgärda först. Den 
grundläggande vården (hygien, infusioner m.m.) fick en lägre prioritet (Currie & Watterson, 
2007; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008; Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & 
Vehviläinen-Jukunen, 2008). Hög arbetsbelastning är en av faktorerna i sjuksköterskans 
arbetsmiljö som anses påverka patientsäkerheten på ett negativt sätt, då arbetsmiljön är 
patientens vårdmiljö (Nitzelius & Söderlöf, 2008).  Det framgår av SIR (2011); för att kunna 
bedriva en god och patientsäker vård krävs en hög personaltäthet. Enligt Ramanujam, 
Abrahamson och Anderson (2008) ökar fler vårdskador då en ökad arbetsbelastning råder.  
 
 
3 TEORETISK REFERENSRAM  
 
Enligt Polit och Beck (2012) är målet med forskning att utveckla, förfina och öka kunskaper. 
Detta ligger till grund för oss under vårt arbete med uppsatsen. Inom omvårdnadsforskningen 
finns två paradigm: positivism och konstruktivism. Gemensamt för paradigmen är 
omvårdnadsforskningens utgångspunkt, där man vill höja sjuksköterskans professionsstatus. 
Samt utveckla och utvärdera dennes arbetsuppgifter (ibid). I vår studie var utgångspunkten  
att undersöka om statistiskt samband finns mellan intensivvårdssjuksköterskors 
arbetsbelastning och patientsäkerhet. Paradigmen representeras med olika metoder som 
kvalitativ och kvantitativ. Positivismens rötter är från början av 1800-talet och härstammar 
från filosofer som Newton och Mill. Inom det positivistiska paradigmet syftar forskning till 
att förstå bakomliggande orsaker till fenomenet (Polit & Beck, 2012).Vi har valt att använda 
oss  av den kvantitativa metoden med deduktiv ansats vilken är mest förenad med 
positivismen. Positivismen präglas av att forskaren betraktar en objektiv realitet. Verkligheten 
undersöks oberoende av människans observation, där fokus ligger på det objektiva och är 
kvantifierbart. Den kvantitativa metoden svarar med ”vad”-frågor samt om hur de olika 
fenomenen påverkar varandra (ibid). I detta fall arbetsbelastning och patientsäkerhet. 
 I en kvantitativ metod är det variabler som undersöks. Statistiska egenskaper och variationer 
studeras för att skilja det slumpmässiga från det meningsbärande (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). Det beskrivs vidare i Polit och Beck (2012), att kvantitativ metod börjar 
med en teori och avsluts med ett resultat. Resultatet undersöks om den överensstämmer, 
motsäger eller behöver justeras med den påstådda teorin. Den deduktiva ansatsen tar fram 
karakteristiska förutsägelser från allmänna principer som är testade i verkligheten (ibid). 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver kvantitativ metod som betraktande av 
objekt, där forskaren står utanför.  
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4 PROBLEMFORMULERING 
 
Sjukvården har förändrats. I samma takt har det även uppstått resursbrist på Sveriges 
intensivvårdsavdelningar. Det är främst sjuksköterskor med specialistkompetens som saknas 
på de olika sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Det har även påtalats att arbetsbelastningen 
ökat i samband med att allt fler äldre samt multisjuka erbjuds avancerad vård på 
intensivvårdsavdelningarna. Känslan av att känna sig otillräcklig och inte kunna följa 
riktlinjer är ett problem som intensivvårdssjuksköterskorna upplever dagligen. Detta kan leda 
till olika negativa konsekvenser för patientsäkerheten. För att undersöka om det finns  
statistiskt samband mellan patientsäkerheten och ökad arbetsbelastningen för 
intensivvårdssjuksköterskor väljer vi utföra studien. I nuläget saknas relevant och aktuell 
forskning kring intensivvårdssjuksköterskans upplevelser om patientsäkerhet samt om hur 
främjandet av patientens hälsoprocess vid ökad arbetsbelastning påverkas.  
 
 
5 SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka statistiskt samband mellan intensivvårdssjuksköterskans 
arbetsbelastning och patientsäkerhet. 
 
5.1 Hypotes 
Hypotesen (H1) för studien är att det finns statistiskt samband mellan arbetsbelastning och 
patientsäkerhet och att det påverkar patientsäkerheten negativt. Nollhypotesen (H0) är att det 
inte finns statistiskt samband. 
 
 
6 METOD  
 
6.1 Design 
Metodval för studien var kvantitativ metod med deduktiv ansats. Vi valde att göra en 
prospektiv tvärsnittsstudie, för att undersöka om det fanns statistiskt samband mellan 
intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet. Vi ville studera variabler 
såsom arbetsbelastning och patientsäkerhet samt genom statistik samla empiriska bevis. I den 
kvantitativa metoden går resultaten att kvantifiera och generalisera (Eijlertsson, 2012). För att 
genomföra hypotestestningen användes validerade enkäter med variabler på en ordinalskala.  
 
6.2 Urval 
Urvalet bestod av intensivvårdssjuksköterskor, vilka hade arbetat mer än två år på en allmän 
intensivvårdsavdelning i Sverige. Vi ansåg att nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor 
inte hade fått den erfarenheten av sin yrkesroll ännu, vilket hade kunnat påverka resultatet på 
ett icke relevant sätt. Intensivvårdsavdelningarna identifierades med hjälp av Svenska 
intensivvårdsregistret (SIR, 2014), vilket innefattade 59 stycken allmänna 
intensivvårdsavdelningar. Urvalets storlek i studien bestämdes med en powerberäkning med 
hjälp av dataprogrammet Raosoft®Inc. Powerberäkningen gjordes med statistik hämtad från 
Socialstyrelsen (2016) vilket motsvarade totalt 10 654 stycken. Statistiken avsåg  
specialistsjukskötersor inom både anestesi- och intensivvård. Statistik saknas över hur många 
intensivvårdsjuksköterskor som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården. Enligt 
Raosoft®.Inc (2004) behövdes 264 respondenter inkluderas i studien. Det beräknades och ett 
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bortfall på 50 procent för att uppnå en ansenlig power med en beräkning av konfidensintervall 
på 90 procent. Powerberäkning är hur stort urval som krävs för att besvara studiens syfte och 
för att kunna dra riktiga slutsatser om populationen (Olsson & Sörensen, 2008). Ett 
klusterurval gjordes genom att ett informationsbrev via e-post skickades ut till verksamhets-, 
vårdenhets- och avdelningschef men även till personer med liknande befattning. Förfrågan 
avsåg att få tillgång  till elektroniska kontaktuppgifter avseende 6-10 
intensivvårdssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, se bilaga B s.1 (4). Därefter 
kontaktades 372 respondenterna via e-post med bifogat informationsbrev, se bilaga B, s.2 (4). 
Informationsbrevet innehöll länken till enkäten som administreras av 
databehandlingsprogrammet Webbenkäter.com.  
 
6.2.1 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna avsåg intensivvårdssjuksköterskor med en specialistexamen samt att de 
arbetat minst två år på en intensivvårdsavdelning.  Alla allmänna intensivvårdsavdelningar i 
Sverige inkluderades. 
 
6.2.2 Exklusionskriterier 
Specialiserade intensivvårdsavdelningar så som barn-, thorax- och neurointensivvård samt 
brännskadeavdelning och ECMO-avdelning. 
 
6.3 Datainsamling 
Pilotstudie genomfördes och skickades ut till fyra personer. Syfte med pilotstudien var att 
utvärdera enkäten i dess form av läsbarhet, relevans och tydlighet. Men även undersöka 
forskningsprocessens olika delar på ett mindre antal personer för att på så vis kunna göra 
förbättringar. Pilotstudier ger lärdomar och kan förbättra kvaliteten på den stora studiens 
resultat (Polit och Beck, 2012). Eliasson (2013) framhäver att en pilotstudie indikerar om 
förbättringar som kan göras för att öka kvalitén av enkäten. 
 
För att få information om det forskaren avser att mäta, kan en datainsamling utföras 
(Eijlertsson, 2012). Vi utformade, samt genomförde och insamlade enkätsvaren via 
webbenkater.com. Enkäten kunde besvaras under en månads tid där svaren lagrades och 
behandlades i databasen. En första påminnelse skickades ut till respondenterna efter två 
veckor, se bilaga B, s.3 (4). En andra påminnelse skickades ut en vecka efter den första 
påminnelsen hade skickats, se bilaga B, s.4 (4). 
 
6.3.1 Enkät 
Till studien användes en validitet- och reliabilitettestad enkät, utgiven av Socialstyrelsen 
(2009) samt en enkät av Hovmark och Thomsson (1995). Frågor som inte var relevanta för 
studien syfte togs bort. Aktuella frågor fördes in på webbenkäter där den slutgiltiga 
utformningen av enkäten skapades. Frågorna på de elektroniska enkäterna var utformade som 
slutna flervalsfrågor, se avsnitt A-D, Bilaga A, s.3-7 (8) så att respondenterna kunde besvara 
frågor om hur de bedömde arbetsbelastningen respektive patientsäkerhet på 
intensivvårdsavdelningarna. Det fanns även möjlighet för respondenterna att uttrycka sig fritt 
i slutet av enkäten, se avsnitt E, Bilaga A, s.7(8). Den delen av materialet har vi redovisat i 
löpande text och som exemplifierande citat i slutet av resultatdelen.  
 
Respondenterna var anonyma i studien. De elektroniska enkäterna avidentifierar respondenten 
automatiskt till mottagande databehandlingsprogram Webbenkäter.com. 
Databehandlingsprogrammet mottog enkäterna samt skickades påminnelserna till de 
respondenter som inte hade besvarat enkäten. Det skickades ut två påminnelser för att minska 
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eventuellt svarsbortfall. Vilket styrks av Eijlertsson (2012) som menar att två påminnelser 
leder till en höjning av svarsprocenten med 30-50 procent jämförbart om ingen påminnelse 
skickats ut. Eijlertsson (2012) menar  att en väl genomtänkt studiedesign underlättar 
datainsamlingen. Problem med större bortfall går inte att planera. Detta problem får lösas när 
det uppstår. Vid förfrågan om deltagande i studien tackade åtta avdelningschefer nej till att 
medverka. De hänvisade till en för hög arbetsbelastning vid förfrågan samt att de var 
upptagna med andra studier under våren. Tre avdelningschefer besvarade inte förfrågan alls. 
Det resulterade i att antalet intensivvårdssjuksköterskor på övriga deltagande avdelningar fick 
ökas från sex stycken till tio stycken intensivvårdssjuksköterskor. Resultatet av studien 
kommer att delges till medverkande avdelningar och respondenter efter godkänd 
magisteruppsats. 
 
6.4 Dataanalys 
Vi använde oss av deskriptiv statistik. Korstabulering genomfördes vid analysen med hjälp av 
Chi-square test, Kruskal-Wallis test och Spearmans rangkorrelation. Enligt Eijlertsson (2012) 
kan datorbearbetning ske i ett statistiskt program och ett bivariat samband kan hypotesprövas 
och testas vilket underlättar själva analysarbetet. Med hjälp av IBM SPSS Statistics 23.0 förde 
vi in enkätsvaren. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver  hur 
databehandlingsprogrammet IBM SPSS Statistics används samt hur en korstabell skapas. 
Databearbetningen ska innehålla två olika delar; deskriptiv statistik och statistisk analys 
(ibid).  
 
6.4.1 Deskriptiv statistik 
Vi använde oss av deskriptiv statistik då den beskriver och sammanfattar data på ett 
överskådligt sätt. Resultatet redovisas i from av text och tabeller. Det styrks av Polit och Beck 
(2012) samt Denscombe (2009) som menar att deskriptiv statistik är beskrivande och kan 
exempelvis redovisas i procentsatser , olika former av tabeller och diagram för att innebörden 
och betydelsen ska kunna analyseras. Eijlertsson (2012) menar att vid den statistiska analysen 
dras slutsatser om populationer, och inte om enskilda individer, samt att korrekta slutsatser  
på så vis ska kunna göras. 
 
6.4.2 Variabler 
Enkäten vi använde i studien var av slutna flervalsfrågor. Första frågan på enkäten angående 
kön blev förenlig med nominalskalan där det sker en klassificering (man/kvinna). Resterande 
svarsalternativen blev förenliga med ordinalskala. Då kvalitativa variabler och värdena var 
diskreta (anta specifika tal). I en ordinalskala kan värdena rangordnas medan de i 
nominalskala grupperar datan (Olsson & Sörensen, 2008). De fem svarsalternativen var 
följande; stämmer mycket dåligt (1), stämmer ganska dåligt (2), varken eller (3) stämmer 
ganska bra (4), stämmer mycket bra (5). Svarsalternativen från respektive fråga på enkäterna 
rangordnades.  
 
6.4.3 Chi-square test 
Vid analysen användes chi-square test vilket är vanligt vid kvalitativa variabler och syftar till 
att prova de förväntade frekvenserna med de observerade frekvenserna (Olsson & Sörensen, 
2008). Om ingen större skillnad mellan förväntat och observerat finns, förkastas hypotesen 
(H1) och man behåller nollhypotesen (H0) (ibid). Chi-square test används när det finns 
indelning av grupper för att se om grupperna skiljer sig åt (Eijlertsson, 2012). Vi använde 
Chi-square test i analysen av bakgrundsinformationen fördelat på kön (se Tabell 1, s.14).  
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6.4.4 Kruskal-Wallis test  
Genom Kruskal-Wallis test kan bivariata samband hypotesprövas och testas (Eijlertsson, 
2012). Vid en hypotesprövning bestäms nollhypotes, hypotes och signifikansnivå (Eijlertsson, 
2014). Studiens nollhypotes (H0) visar att det inte finns statistiskt samband mellan 
intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet. Hypotesen (H1) för studien 
visar att det finns statistiskt samband. Icke parametriska tester är lämpliga att använda vid 
ordinalskalenivå,  små stickprov där datan är uppdelad i olika variabler (Olsson & Sörensen, 
2008). Kruskal-Wallis test innebär att två eller flera variabler jämförs med varandra samt 
rangordnas  därefter beräknas  rangsummorna för vart och ett av stickproven. Det sista steget 
innebär att jämföra den minsta rangsumman med det kritiska värdet, vilket utformas i 
tabellform i datorn (Pallant, 2016). Skillnaden måste överstiga ett visst värde för att slumpen 
ska kunna uteslutas (Eijlertsson, 2014). Signifikansnivån bestäms ofta till fem procent i 
studier (p=0.05). Som utgångspunkt i ett signifikanstest är nollhypotesen. Nollhypotesen 
förkastas om mindre än fem procent beror på slumpen (ibid). Signifikansnivån i vår studie är 
fem procent (p=0.05). Vi använde IBM SPSS Statistics 23.0 för Kruskal-Wallis test av våra 
kvalitativa variabler för att utesluta att sambandet inte berodde på slumpen (se Tabell 2, s.15 
och 3, s.16).  
 
6.4.5 Spearmans rangkorrelation 
Vi använder data på ordinalskalenivå, vilket innebär att värdena är rangordnade. Spearmans 
rangkorrelation användes vid analysen i Avsnitt D; Bedömning av patientsäkerhet- och 
arbetsbelastningsnivån. Spearmans rangkorrelation är en korrelationsanalys för icke-
parametrisk data på ordinalskalenivå (Polit & Beck, 2014). Spearmans rangkorrelation kan 
även betecknas rS eller Spearmans ρ (rho) (Eijlertsson, 2012). De uppmärksammade 
variablerna (patientsäkerhet, arbetsbelastning) i den kombinerade rangordningen var 
utgångspunkten för att kunna visa om det existerade en statistiskt signifikant skillnad mellan 
de två variablerna (Denscombe, 2009). Genom användning av korrelationskoefficient rS mätte 
vi styrkan och variationen av våra variabler (patientsäkerhet, arbetsbelastning). Rumsey 
(2016) menar att värdet på r är mellan 1 och -1, där 0 är inget samband medan -1 är maximalt 
negativt samband och 1 är maximalt positivt samband.   
 
6.4.6 Kondensering av egna kommentarer 
Delen som avsåg egna kommentarer i enkäten utgjorde en stor textmassa. Vi bearbetade den 
genom att ta fram meningsbärande enheter som resulterade i kategorierna; arbetsbelastning, 
patientsäkerhet och bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån. 
Meningskoncentrering är en form av bearbetning av en text för att den ska bli hanterbar och 
överskådlig (Olsson & Sörensen, 2008).  
  
6.5 Forskningsetiska överväganden 
Vi diskuterade eventuella konsekvenser för de berörda avdelningarna och respondenterna men 
fann inte att det skulle förekomma några risker med deltagande i studien. Polit och Beck 
(2012) menar att forskaren har ett ansvar att undvika eller minimera risken för skada gentemot 
varje deltagare. I och med att vi gjorde en enkätstudie på intensivvårdssjuksköterskor 
behövdes tillstånd från verksamhetschefer på berörda intensivvårdsavdelningar för ett 
godkännande av studien. De fyra forskningsetiska huvudkraven är informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Eijlertsson, 2012). Med informationskravet menas att 
deltagarna ska informeras om studiens syfte  samt att den är frivillig  (ibid). Respondenterna i 
studien fick information om studien via e-post där förfrågan om deltagande fanns. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätten till att bestämma över sin medverkan 
(Eijlertsson, 2012). Det innebar att respondenterna kunde avbryta studien när som helst. 
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Konfidentialitetskravet innebär för deltagaren att den är ”blind” för utomstående, ingen 
utomstående ska kunna identifiera någon som deltagit i studien (Olsson & Sörensen, 2008). 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om de enskilda individerna lämnat endast används för 
den avsedda forskningen (Eijlertsson, 2012).  Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
tillgodoses då ingen information från respondenterna kan härledas och att sammanställningen 
därefter förvaras oåtkomligt (i låst skåp). Respondenterna kommer få ta del av 
magisteruppsatsen när den blivit godkänd.  Därefter kommer materialet att förstöras. 
 
 
7 RESULTAT  
 
Resultatet redovisas i olika styckindelningar i löpandetext med tillhörande tabeller. Första 
delen i resultatet visar bakgrundsinformation om respondenterna i studien. Därtill en tabell 
där bakgrundsinformation om intensivvårdssjuksköterskorna fördelat på kön redovisas. 
Vidare redovisas hur intensivvårdssjuksköterskorna bedömde sin arbetsbelastning samt även 
bedömde patientsäkerheten på avdelningen. Delarna redovisas med respektive tabeller 
fördelat på aktiva år som intensivvårdssjuksköterskor. Därefter kommer  
intensivvårdssjuksköterskornas bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån. 
Sista delen i resultatet avser  respondenternas kommentarer i enkäten. Detta redovisas i 
löpande text samt i citat.  
 
7.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 
Intensivvårdsavdelningar i Sverige som överensstämde med inklusionskriterierna tillfrågades, 
vilket motsvarade 59 stycken. Åtta stycken intensivvårdsavdelningar avböjde och tre stycken 
avdelningschefer besvarade inte förfrågan alls trots upprepade försök till kontakt. Det innebar 
att 48 stycken intensivvårdsavdelningar deltog i studien. Det skickades ut 372 enkäter och det 
totala bortfallet blev 30,6 procent, vilket innebar en svarsfrekvens på 69,4 procent (258 
stycken). Respondenterna var huvudsakligen kvinnor (86 %) men någon signifikant skillnad 
mellan könen fanns inte i bakgrundsinformationen. Respondenternas bakgrundsinformation 
framgår av Tabell 1. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om intensivvårdssjuksköterskorna fördelat på kön. 
 

 

Aktiva år på nuvarande 
arbetsplats  

   2-5 år  51 (23,3%)     13 (36,1%) 64 (25,1%) 
   6-10 år  41 (18,7%)     10 (27,8%) 51 (20,0%) 
   11-15 år  38 (17,4%)       3 (8,3%) 41 (16,1%) 
   16-20 år  39 (17,8%)    5 (13,9%) 44 (17,3%) 
   21 år eller längre  50 (22,8%)    5 (13,9%) 55 (21,6%) 

Arbetstimmar per 
vecka 

     upp till 30 timmar    28 (12,8%) 2 (5,6%) 30 (1 1,8%) 
     31-40 timmar    173 (79,0%) 29 (80,6%) 202 (79,2%) 
     41 timmar eller fler    18 (8,2%) 5 (13,9%) 23 (9,0%) 

Antal 
intensivvårdsplatser på 
din avdelning 

     2 till 4 platser  26 (11,9%) 6 (16,7%) 32  32 (12,5%) 
     5 till 7 platser  75 (34,2%) 10 (27,8%)   85 (33,3%) 
     8 till 10 platser  89 (40,6%) 15 (41,7%)   104 (40,8%) 
     11 eller fler platser  29 (13,2%) 5 (13,9%) 34 (13,3%) 

Chi-square test 
 
7.2 Arbetsbelastning 
Frågorna i enkäten avsåg hur intensivvårdssjuksköterskorna ansåg arbetsbelastningen på sin 
avdelning.  
 
Hela 96,1 procent av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg sig ha stöttning från sina kollegor 
och 88,5 procent upplevde att de behandlade varandra med respekt. 92,1 % ansåg att de 
arbetade som ett team när det var mycket arbete som  skulle utföras snabbt.  
 
Arbetsuppgifterna krävde ständig uppmärksamhet enligt mer än tre femtedelar (72,9 %) vilket 
i sin tur gjorde det svårt för mer än hälften (54.3 %) av intensivvårdssjuksköterskorna att 
slappna av och finna ro samt avskildhet för att utföra sina arbetsuppgifter. Trots det ansåg 
endast 31,5 procent att arbetsuppgifterna var så många att det inverkade negativt på 
möjligheten att arbeta effektivt. Mer än hälften (51.8 %) tyckte att det tvingades göra ett 
sämre jobb på grund av tidspress och två femtedelar (42.4 %) ansåg att det hände att de 
arbetade under oacceptabel tidspress. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska medförde att 
nästan hälften av sjuksköterskorna (46,8 %) kände sig otillräckliga i sitt arbete.  
 

Variabel Kvinna 
n= antal(%) 

Man 
n=antal(%) 

Total 
n= antal(%) 

P-värde 
  

Ålder    0,186 

 
 
 
 

25-34 år  23 (10,4%)  4  (11,1%)    27 (10,5%) 
35-44 år  54 (24,4%) 13 (36,1%)    67 (26,1%) 
45-54 år  84 (38,0%) 15 (41,7%)    99 (38,5%) 
55 år eller äldre  60 (27,1%) 4   (11,1%)    64 (24,9%) 

      0,403 
Aktiva år som 
intensivvårdssjuksköterska 

2-5 år  39 (17,9%) 8 (22,2%) 47 (18,5%) 
6-10 år  39 (17,9%) 10 (27,8%) 49 (19,3%) 
11-15 år	  39 (17,9%)	 4 (11,1%)	 43 (16,9%)	
16-20 år  43 (19,7%) 8 (22,2%) 51 (20,1%) 
21 år eller längre  58 (26,6%) 6 (16,7%) 64 (25,2%) 

 
     

0,179 

      0,448 

      0,845 
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Det framkommer i föreliggande undersökning att antalet år som intensivvårdssjuksköterska 
inte påverkades av hur upplevelsen av arbetsbelastningen var på avdelningen, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Arbetsbelastning fördelat på aktiva år som intensivvårdssjuksköterska.  
 
Variabel 2-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år >21 år  Total Signifikansnivå 
                                               n= antal(%)    bortfall[n] 
 
Vi arbetar under mycket hård press 
och försöker göra allt för mycket 
alltför snabbt 
 

 
46(17,9)   

 
49(19)    

 
42(16,3)      

 
51(20,5)    

 
61(23,6)                 

 
249(96,5) 
[9] 

p>0,622 
 

 
Vi har tillräcklig bemanning för att 
klara arbetsbelastningen 
 

 
46(17,9)     

 
49(19)     

 
42(16,3)      

 
51(19,8)    

 
62(24) 

 
250(96,9) 
[8] 
 

p>0,445 

 
Händer det att du arbetar under 
oacceptabel tidspress? 
 

 
46(17,9)    

 
49(19)    

 
42(16,3)      

 
51(19,8)                            

 
61(23,6) 

 
249(96,5) 
[9] 

p>0,514 

 
Har du så många arbetsuppgifter att 
du inverkar negativt på dina 
möjligheter att arbeta effektivt? 
 

 
46(17,9)    

 
49(19)    

 
42(16,3)      

 
51(19,8)       

 
60(23,3) 

 
248(96,1) 
[10] 

p>0,325 

 
Innebär dina arbetsuppgifter att du 
ständigt måste vara uppmärksam 
och sällan kan slappa av? 
 

 
46(17,9)    

 
49(19)    

 
42(16,3)      

 
51(19,8)       

 
60(23,3) 

 
248(96,1) 
[10] 

p>0,502 

 
Har du svårt att få den ro och 
avskildhet som du skulle behöva för 
att utföra dina arbetsuppgifter? 
 

 
46(17,9)    

 
49(19)    

 
42(16,3)      

 
51(19,8)                              

 
61(23,6) 

 
249(96,5) 
[9] 

p>0,897   

Korstabell och Kruskal-Wallis test  
 
Sammanfattningsvis kan man utläsa att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att de arbetade i 
team där de stöttade och respekterade varandra. Mer än hälften ansåg att arbetsuppgifterna 
krävde ständig uppmärksamhet. De kände sig stressade och hade svårt för att gå ner i varv  
vilket medförde att de tvingades utföra ett sämre jobb på grund av stress och tidspress. Nästan 
hälften (46,8 %) kände sig otillräckliga i sitt arbete.  
 
7.3 Patientsäkerhet 
 Fyra femtedelar (78, 8 %) av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att deras avdelningar 
arbetade aktivt för att upprätthålla och förbättra patientsäkerheten. 84, 6 procent sa, utan 
tvekan, ifrån om det skulle skett något som kunde påverka patienten negativt. Misstag som 
skett på avdelningar upplevdes inte som personbundna eller något som låg till last för dem 
(58,5 %) utan mer än tre femtedelar (62,6%) ansåg att  det lett till positiva förändringar. 
Förhindrandet av att misstag och fel begicks var beroende på fungerande system och rutiner 
menade 66, 2 procent. Den större delen av intensivvårdssjuksköterskorna (73,7%) ansåg att 
deras chef var positiv till förbättringsförslag och 41,1 procent tyckte att ledningen visade att 
patientsäkerheten hade högsta betydelse. Patientsäkerheten kunde enligt 32,5 procent ibland 
offras för att få mer arbetsuppgifter gjorda. Fyra femtedelar (80,5 %) upplevde inte att 
bemanningsföretag eller tillfällig personal påverkade vården av patienterna negativt och 36,3 
procent ansåg att ordinarie personal inte arbetade fler timmar än vad som var bra för vården 
av patienterna.  
 



 
                                 
      

11 

Upplevelsen av och arbetet kring patientsäkerhet är inte beroende på hur många år eller hur 
stor erfarenhet en intensivvårdssjuksköterska har, se Tabell 3. 
 
Tabell 3. Patientsäkerhet fördelat på aktiva år som intensivvårdssjuksköterska. 
 
Variabel 2-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år >21 år  Total Signifikansnivå 
                                               n= antal(%)    bortfall[n] 
 
Personalen på den här arbetsplatsen 
arbetar fler timmar än vad som är 
bra för vården av patienterna  
 

 
46(17,9)   

 
46(17,9)    

 
42(16,3)      

 
50(19,4)    

 
60(23,3)                 

 
244(94,6) 
[14] 

p>0,828 
 

 
Patientsäkerheten offras aldrig för 
att vi ska hinna få mer gjort 
 

 
46(17,9)   

 
46(17,9)    

 
42(16,3)      

 
50(19,4)    

 
60(23,3)                 

 
244(94,6) 
[14] 

p>0,759 

 
När en avvikelse rapporteras,  
känns det som att det är personen 
som utpekas istället för problemet 
 

 
46(17,9)   

 
46(17,9)    

 
42(16,3)      

 
50(19,4)    

 
60(23,3)                 

 
244(94,6) 
[14] 

p>0,976 

Korstabell och Kruskal-Wallis test  
 
Sammanfattningsvis kan man utläsa att 78, 8 procent intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 
deras avdelningar arbetade aktivt för att upprätthålla och förbättra patientsäkerheten. Eftersom 
det enligt 66, 5 procent finns fungerande system och rutiner angående patientsäkerhet ansåg 
de att fel kunde förhindras. 32, 5 procent av intensivvårdssjuksköterskorna kunde ibland offra 
patientsäkerheten för att få fler arbetsuppgifter gjorda.  
 
7.4 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån 
Patientsäkerhetsnivån på arbetsplatserna ansågs vara god medan arbetsbelastningsnivån var 
mindre bra till acceptabel. 51 procent ansåg att patientsäkerheten var mycket bra medan 
endast 17,14 procent upplevde att arbetsbelastningen var mycket bra. 43,67 procent ansåg 
arbetsbelastningen som acceptabel och 31,02 procent som mindre bra. Det innebär att vår 
hypotes (H1) var sann eftersom det statistiska sambandet mellan patientsäkerhet- och 
arbetsbelastning visade sig vara högt i och med ett värde på rs= 0.513 (p<0,001). Det innebär 
att studiens nollhypotes (H0) förkastats. 
  
7.5 Egna kommentarer 
Av de 258 respondenter svarade 120 intensivvårdssjuksköterskor med egna kommentarer i 
fritext. Kommentarerna har delats in i följande underrubriker; arbetsbelastning, 
patientsäkerhet och bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån. 
 
7.5.1 Arbetsbelastning 
Intensivvårdssjuksköterskorna önskade lägre tjänstgöringsgrad men med bibehållen heltidslön 
samt att det var önskvärt med längre tid för vila och återhämtning mellan arbetspassen 
(relaterat till treskiftarbete och obekväma arbetstider). En respondent uttryckte i fritext 
följande; 
 
”Det behövs mer vila och återhämtning mellan arbetspassen när man arbetar nätter. Det är 
så högt tempo och det krävs att man hela tiden är på topp. Förbättring av arbetstider är ett 
måste om man ska kunna behålla kompetensen och erfaren personal inom intensivvård. 
Vården är så psykiskt krävande när man använder sig ”själv” som arbetsredskap”.  
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7.5.2 Patientsäkerhet 
De visade sig önskvärt att vårda endast en intensivvårdspatient per sjuksköterska, detta för att 
hålla en god patientsäkerhetsnivå och för att arbetsbelastningsnivån skulle vara rimlig. En 
respondent uttryckte i fritext följande; 
 
”Vi ansvarar för två patienter per pass. Optimalt hade varit att endast ha en patient. Vi har 
för sjuka patienter och för lite personal. Personaltätheten måste öka!”  
 
7.5.3 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån 
Flertalet egna kommenterar från respondenterna tyder på för lite personal och för hög 
arbetsbelastning de senaste två månaderna. Respondenterna uttrycker att en hög 
arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten negativt. De bekräftar att de anser att ett samband 
finns mellan arbetsbelastning och patientsäkerhet. Två av respondenterna uttryckte i fritext på 
följande sätt; 
 
”Det finns självklart ett tydligt samband mellan en alltför hög arbetsbelastning och 
patientsäkerheten. Framförallt hygienbiten blir lidande vid hög belastning, som byte av 
slangar, omläggningar osv enligt rutin samt personlig omvårdnad och mobilisering”…  
 
”När vi som vi haft i några månader en beläggning på IVA upptill 120-130% så fallerar det 
mesta. Personalresurserna är undermåliga och patientkvalitén blir definitivt lidande”.  
 
 
8 DISKUSSION  
 
8.1 Metoddiskussion 
Vi anser studien är väl arbetad och tillvägagångssättet är tydligt beskrivit vilket höjer studiens 
validitet. Det styrks av Polit och Beck (2012) som menar validiteten i en studie är hög om 
tillvägagångssättet finns väl beskrivet. Reliabiliteten i studien är god på grund av att vi hade 
ett tillräckligt stort urval som kan ses representativt för gruppen samt att vi använt en 
validerad skala. Baserat på ovanstående resonemang går resultatet att generalisera nationellt. 
 
8.1.1 Design 
Genom att vi använde en kvantitativ metod med deduktiv ansats kunde vi göra slutsatser 
utifrån variablerna arbetsbelastning och patientsäkerhet. Det styrks av Olsson och Sörensen 
(2008) som menar att slutsatser kan göras från särskilda variabler i en kvantitativ metod med 
deduktiv ansats. Då vi gjorde en prospektiv tvärsnittsstudie kunde vi undersöka om det fanns 
statistiskt samband mellan intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet. 
I Polit och Beck (2012) beskrivs icke experimentella studier som beskrivande undersökningar 
som förklarar samband mellan variabler utan att de manipuleras.   
 
8.1.2 Urval 
I beräkningen av urvalsstorleken för studien, upptäckte vi att det saknas statistik över antalet 
utbildade och sysselsatta intensivvårdssjuksköterskor. Statistiken som socialstyrelsen och 
statistiska centralbyrån har avser specialistsjuksköterskor inom både anestesi- och 
intensivvård vilket år 2013 beräknades till 10 654 stycken (Socialstyrelsen, 2016). Vi valde 
socialstyrelsens statistik att ta i anspråk till vår studie. Powerberäkningen till studien avsåg 
därför hela summan (anestesi- och intensivvård) vilket innebar att 264 
intensivvårdssjuksköterskor skulle behöva svara på enkäten med ett bortfall beräknat på 50 
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procent. I och med att vi inte kan garantera att alla chefer på intensivvårdsavdelningarna 
gjorde ett slumpmässigt urval av intensivvårdssjuksköterskor till studien får vi benämna att ett 
klusterurval har skett. Det i sin tur kan ha lett till selektionsbias i studien. Vi skickade ut totalt 
372 enkäter där hänsyn togs till eventuella bortfall. Vi ville kunna generalisera och kvantifiera 
samt öka tillförlitligheten i studien därför avsågs ett stort urval. I en kvantitativ studie behövs 
fler deltagare än i kvalitativ studie för att sedan i den kvantitativa studien slumpmässigt eller 
icke slumpmässigt göra ett urval där den insamlade informationen bearbetas i skalor 
(Forsberg & Wengström, 2004). Ju fler som deltar i studien desto mer kan forskaren 
generalisera studiens resultat till den undersökta populationen (Polit & Beck, 2014). Vid 
kvantitativa studier är det vanligt att ha en stor mängd i stickprovet, för att öka 
tillförlitligheten i resultatet (Olsson & Sörensen, 2008). Polit och Beck (2012) framhäver att 
ett större urval leder till att studiens resultat kan generaliseras och kvantifieras. 
 
8.1.3 Datainsamling 
Genom att vi använde oss av ett redan utformat och testat instrument ledde det till en god 
reliabilitet och frågorna (mätinstrumentet) var tillförlitliga. När man använder en validitets- 
och reliabilitetstestad enkät minimeras riskerna för systematiska fel. Viktigt att beakta är att 
några frågor togs bort från den validitets- och reliabilitetstestad enkäten innan pilotstudien 
gjordes då frågorna inte svarade an mot studiens syfte. En pilotstudie utfördes därför innan 
den huvudsakliga studien genomfördes och därmed testades frågeformuläret. Vi hade 
möjlighet  att åtgärda eventuella brister vilket ökade möjligheter för hög validitet och 
reliabilitet i studien vilket styrks av Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010). Efter 
pilotstudien ändrades inget då det inte framkom några brister. Enkäten innehöll slutna 
flervalsfrågor. Slutna frågor kan enligt Polit och Beck (2012) vara svårkonstruerade, men är 
lättare för respondenterna att svara på och underlättar vid analysen. Slutna frågor ger även en 
högre svarsfrekvens (Olsson & Sörensen, 2008). Flervalsfrågor är att rekommendera vid 
åsikter eller attitydfrågor, då forskaren får mer information via respondenterna som har 
möjligheten att uttrycka sig genom svarsalternativ (Polit & Beck, 2012). Slutna frågor kan 
vara negativt då det inte ger något utförligare perspektiv i ämnet samt att respondenterna inte 
har möjlighet till att förklara sina svar. I och med att vi i slutet av enkäten, se avsnitt E, Bilaga 
A, s.7(8) gav respondenterna möjlighet till att uttrycka sig fritt vidgades perspektivet och 
respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar. Svaren kunde sedan kopplas ihop med 
det kvantifierbara resultat som påvisades. Det kan enligt Polit och Beck (2014) berika studien 
eftersom det ger möjlighet till verbalt uttryck och tillför rikare information.  
 
Antalet respondenter togs fram genom powerberäkning. I enkäten var det enbart ett 
internbortfall på 4.84 procent, antalet deltagare minskade succesivt. Vi härleder det till att 
respondenterna antingen tenderade till att tröttna på att fylla i de sista frågorna eller att de blev 
avbrutna och valde att skicka in enkäten ändå. Det resulterade att, Avsnitt D: Bedömning av 
patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån, det var 245 svarande. Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) framhäver om kvantitativ studie omfattar flera personer och eventuellt 
bortfall medräknas och uppskattas bli få, så påverkar det inte studiens validitet. För att minska 
bortfallet skickades det ut två påminnelser. Det höjde studiens reliabilitet. Resultatet i studien 
kunde generaliserats.  
 
8.1.4 Dataanalys 
Inmatningsfel, som beror på att forskaren har skrivit in fel i datorn, vid datorbearbetningen 
påverkar resultatet av studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det finns idag 
moderna datorprogram som kan minska riskerna för inmatningsfel (ibid). Vi anser att det 
kunde undvikas eftersom vi båda bidrog till inmatningen. Vi dubbelkollade så rätt siffror 
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skrevs in vid datainmatningen. Genom att använda ett modernt dataprogram hjälpte det oss att 
minimera inmatningsfel.  
 
Vi valde ett Kruskal-Wallis test för att undersöka statistiska samband mellan patientsäkerhet 
och arbetsbelastning. Samt att det styrker reliabiliteten ytterligare i studien. Kruskal-Wallis 
test är utformat så inte sambandet mellan variablerna beror på slumpen (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). Studien har en medelstark positiv korrelation då värdet är rs= 0,513 
(p<0,001). Vilket innebär att vår hypotes (H1) var sann. Det visar att det finns statistiskt 
samband mellan patientsäkerhet- och arbetsbelastning och nollhypotesen (H0) förkastats.  
 
8.1.5 Nyttan med studien 
Nyttan med studien var att vi nu kunnat påvisa att den höga arbetsbelastningen och 
patientsäkerheten är ett nuvarande problem och vi har kunnat ta fram statistisk data som 
framhäver exakta värde kring detta. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal samt  
beslutsfattare ser sambandet mellan hur en ökad arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten 
negativt. Resultatet bör beaktas för att främja välbefinnandet hos alla parter. Inte minst för 
patienternas och deras anhörigas skull. Vårdskadorna leder till onödigt psykiskt- och fysiskt 
lidande och bör minimeras för att främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är redan 
idag ett problem för samhället att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor med 
specialistkompetens. Enligt studien av Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus 
(2013) visar det sig att arbetsförhållandena inte är tillräckligt attraktiva för att kunna generera 
ny personal samt att behålla den befintliga bemanningen. Det är en trend som måste tas på 
allvar och hindras. Om problemet kvarstår kommer vårdkvalitén bli mer lidande och 
framtiden är oroväckande för samhället. För att påverka och kunna förbättra hälso- och 
sjukvårdens vårdkvalité ansåg vi det att utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv var 
viktigt att undersöka statistiskt samband mellan arbetsbelastning och patientsäkerhet. Detta 
för att  kunna bedriva en förbättrad och säkrare vård i framtiden. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att nollhypotesen (H0) förkastas och vår hypotes (H1) var sann.  Det finns 
statistiskt samband mellan arbetsbelastning och patientsäkerhet. Patientsäkerheten påverkas 
negativt av en hög arbetsbelastning vilket sannolikt kan leda till onödigt fysiskt och psykiskt 
lidande hos patienten och deras anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de 
tvingades utföra ett sämre jobb relaterat till tidspressen samt att arbetsbelastningen var för 
hög. Resultatet visade att det i nuläget upplevdes som det fanns välfungerande system för 
rutiner och avvikelser, men på grund av en hög arbetsbelastning kunde inte systemet och 
rutinerna följas. Detta påverkade patientsäkerheten negativt. En hög arbetsbelastning leder till 
att intensivvårdssjuksköterskorna inte kan vara närvarande i det viktiga mötet med patienterna 
och deras anhöriga. Risken för att misstag begås ökar vilket kan orsaka patienten vårdskador 
samt orsaka ett ökat lidande utöver patientens primära sjukdomstillstånd.  
 
8.2.1 Arbetsbelastning 
I föreliggande studie angav intensivvårdssjuksköterskorna att de hade svårigheter med att 
kunna slappna av, finna ro samt avskildhet för att utföra sina arbetsuppgifter. Det leder till 
både fysiskt och psykiskt lidande. Det visar sig i Goetz et al. (2012) att sjuksköterskor som 
arbetar på en intensivvårdsavdelning i regel är mer ambitiösa och behöver i högre grad kunna 
hantera fler emotionella situationer, än vad som krävs av en vårdavdelningssjuksköterska. Det 
framkommer även i studien gjord av Cho et al. (2009) att intensivvården kräver en högre 
kvalifikationsnivå samt att det är mer krävande både fysiskt och psykiskt för personalen. 
Känslan av otillräcklighet var återkommande hos intensivvårdssjuksköterskorna i 
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föreliggande studie. I studien gjord av Hinno, Partanen och Vehviläinen-Julkunen (2011) 
visar att en förbättrad arbetsmiljö kan öka kvalitén inom vården samt minska 
personalomsättningen. En förbättrad arbetsmiljö minskar även riskerna för att sjuksköterskor 
överväger att lämna sina arbeten (ibid). För att möta dagens behov inom intensivvård bör 
intensivvårdssjuksköterskornas eftersträvan om längre tid för vila, återhämtning och högre lön 
i förhållande till en lägre tjänstgöringsgrad uppmärksammas. Detta för att undvika att 
patientsäkerheten blir drabbad och förbättra arbetsförhållandena samt arbetsbelastningen för 
intensivvårdssjuksköterskor. Studien gjord av Goetz et al. (2012) påvisar samma resultat, att 
intensivvårdssjuksköterskorna inte orkar arbeta heltid längre utan minskar sin arbetstid. I den 
föranledda studien uttryckte en respondent att de kunde upprätthålla sin patientsäkerhet men 
på bekostnad av sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa. För att minska risken för 
utbrändhet och bibehålla intensivvårdssjuksköterskornas hälsa bör fokus ligga på att förbättra 
arbetsklimatet framförallt arbetsvillkoren, i enighet med Goetz et al. (2012). 
 
8.2.2 Patientsäkerhet 
I den föranledda studien uppgav 32,5 % av intensivvårdssjuksköterskorna att de ibland kunde 
offra patientsäkerheten för att hinna med alla arbetsuppgifter. Detta orsakar ett onödigt 
lidande för patienterna och deras anhöriga. Nästan hälften av intensivvårdssjuksköterskorna 
upplevde en oacceptabel tidspress under sin arbetsdag i relation till deras arbetsuppgifter. Den 
ständigt påtagliga tidspressen påverkade patientsäkerheten i vårdarbetet. Det anger även 
Goetz et al. (2012) som menar att en god arbetsmiljö påverkar patienternas 
behandlingsresultat. Eftersträvan hos intensivvårdssjuksköterskorna var att vårda endast en 
intensivvårdspatient per sjuksköterska, vilket idag inte är realitet med tanke på bristen av 
intensivvårdssjuksköterskor. Cho et al. (2009) hävdar att intensivvården behöver och kräver 
en högre personaltäthet för att vårda de kritiskt sjuka patienterna men även för att behålla 
kvalitén och patientsäkerheten. Det framkommer även i studien gjord av Huang et al. (2010) 
att minskad uppmärksamhet kan leda till längre sjukhusvistelser, medicinska fel samt 
bristande omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att arbetet 
kräver ständig uppmärksamhet. Det styrks av studien gjord av Colla, Bracken, Kinney och 
Weeks (2005) som anger att arbetet inom vården är en högriskmiljö. För patienterna kan 
vistelsen leda till döden. Vikten av att förbättra patientsäkerhetskulturen kan inte nog 
poängteras (ibid).  
 
8.2.3 Bedömning av patientsäkerhet- och arbetsbelastningsnivån 
 Arbetsbelastningen har statistiskt samband med patientsäkerhet. Detta är ett faktum. Den 
föranledda studien har redovisat, åskådliggjort och bekräftat detta faktum. Arbetsbelastningen 
ansågs för hög och att saknades personal bland intensivvårdssjuksköterskorna. Trots det 
upplevde hälften att patientsäkerheten på arbetsplatserna var mycket bra, men på bekostad av 
intensivvårdssjuksköterskornas egen hälsa. I studien gjord av Poghosyan, Clarke, Finlayson 
och Aiken (2010) framkommer det dock att höga siffror av utbrändhet bland sjuksköterskor 
var förknippat med dålig vårdkvalité. Genom att minska sjuksköterskors ohälsa kan 
vårdkvalitén förbättras (ibid). Goetz et al. (2012) resultat förespråkar tillämpning av ett 
salutogent synsätt för att minimera riskerna för utbrändhet. Detta kan ske genom att stärka 
intensivvårdssjuksköterskornas arbetsrelaterade och individuella resurser. Vidare beskrivs att 
ledarskapet måste öka sin hänsyn till ovanstående för att motiverar och förhindrar att 
sjuksköterskor inte slutar inom yrket (ibid).  
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9 SLUTSATSER  
 
Den här studien ger belägg att lyfta intensivvårdssjuksköterskornas arbetsbelastning i 
förhållande till patientsäkerhet samt ger ett underlag för att vidta åtgärder inom berörd 
verksamheten. Åtgärder i form av en attraktivare, hälsosammare och mer patientsäkrare 
arbetsplats. Arbetstidsförkortning som ger möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen ges 
som exempel på åtgärd. Det är nödvändigt att se över arbetsbelastningen på 
intensivvårdsavdelningar nationellt för att inte mer omfattande patientsäkerhetsbrister ska ske. 
För att möta de nuvarande och framtida vårdkraven som samhället kräver, behövs en översyn 
av arbetsbelastningen. Det för att bidra till en säkrare vård för patienterna samt ett 
hälsosammare yrkesliv för intensivvårdssjuksköterskorna. Det är av stor betydelse att en 
översyn sker. Detta för att intensivvårdssjuksköterskor ska vilja stanna kvar på sina nuvarande 
arbetsplatser men också att fler vill utbilda sig och specialisera sig till 
intensivvårdssjuksköterska. Men även att  arbetsplatsen skall vara upplevas attraktiv. Här 
påtalar vi att 32,5 procent av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att de ibland tvingades 
offra patientsäkerheten för att hinna med. Patientsäkerhetsbristerna bidrar till att målet inom 
hälso- och sjukvård som är nollvision mot vårdskador inte främjas. Vi lever i ett land med 
välfärd och har alla förutsättningar men ändå har vi i dagsläget stora brister inom 
intensivvården. Studien visar med tydliga siffror i datainsamlingen samt respondenternas 
möjligheter att beskriva sin situation med egna ord, att patientsäkerheten åsidosätts på grund 
av intensivvårdssjuksköterskans höga arbetsbelastning. Vidare har validerade mätinstrument 
använts som styrker validiteten av studiens resultat. Genom att förbättra den rådande 
situationen kan patientsäkerheten och intensivvårdssjuksköterskans hälsa främjas.  
 
Avslutningsvis anser vi att förändringar måste ske inom intensivvården och det är nu. Det 
med tanke på att redan i nuläget påverkas patientsäkerheten av den allt för höga 
arbetsbelastning som råder nationellt.  
 
 
10 KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Studien kommer att vidarebefordras till berörda intensivvårdsavdelningar nationellt samt till 
respondenterna. Det ger berörda verksamheter möjlighet att skapa en dialog med 
beslutsfattare samt med sin personal. Detta bör leda till att utveckla förbättringsförslag inom 
framförallt arbetsbelastning. Detta kan förhindra att patientsäkerheten inte blir än mer 
påverkad av den höga arbetsbelastningen som råder på Sveriges intensivvårdsavdelningar. Ett 
långsiktigt arbete bör inledas nationellt för att främja patientsäkerheten och den höga 
arbetsbelastningen som i dagsläget råder för intensivvårdssjuksköterskor.  
 
Vi uppmuntrar till vidare forskning inom arbetsbelastning i förhållande till patientsäkerhet. 
Ett komplement till den här studien skulle kunna vara en kvalitativ studie. Det skulle kunna 
ges en ännu tydligare bild av hur intensivvårdssjuksköterskan upplever arbetsmiljön och på 
vilket sätt det påverkar möjligheten till att ge god omvårdnad. En studie över patienternas 
upplevelse av patientsäkerheten samt deras uppfattning över arbetsbelastningen hos 
intensivvårdssjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningar skulle också kunna motivera en 
utveckling positivt. En kunskapslucka som upptäckts under arbetet är att det inte finns någon 
statistik över antalet specialiserade sjuksköterskors inom intensivvård utan endast en 
gemensam summa för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Vi anser att det borde finnas 
en tydlig statistik över antalet sysselsatta samt utbildade intensivvårdssjuksköterskor. Detta 
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för att påvisa behovet av fler utbildade intensivvårdssjuksköterskor samt att det råder en hög 
arbetsbelastning och en stor risk för sämre patientsäkerhet. Detta bör ligga till grund  för 
hälso- och sjukvårdens beslutsfattare inom området.  
 
Vårdskador orsakar samhället stora kostnader. Det orsakar även ett stort psykiskt och fysiskt 
lidande för de drabbade patienterna. Det är av största vikt att ytterligare forskning sker inom 
området. Resurser och ekonomiska möjligheter måste skapas för att hälso-och sjukvården  ska 
kunna förbättra de negativa förhållanden som råder på Sveriges intensivvårdsavdelningar. Ur 
ett samhällsperspektiv skulle en ökad möjlighet till förbättring inom området ge ökad trygghet 
och säkerhet för  både personal och patienter samt mindre kostnader för sjukskrivningar och 
vårdkostnader. 
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Bilaga B s.1(4) 
INFORMATIONSBREV   
 
Till dig som är verksamhetschef, vårdenhetschef eller avdelningschef på eller för en 
intensivvårdsavdelning  
 
Vi är två intensivvårdssjuksköterskor som nu har fått möjlighet till att skriva vår 
magisteruppsats på Linnéuniversitetet. Syftet med vår studie är att undersöka statistiskt 
samband mellan intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet. 

De senaste åren har det enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2015) blivit allt mer 
uppmärksammat om patienters rättigheter i vården och att patientsäkerheten kan hotas på 
grund av bristen på sjuksköterskor. Vidare framhäver Vårdförbundet (2015) att det är särskilt 
stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för 
bedrivandet av exempelvis intensivvård.  

Hypotesen (H1) för studien är att det finns statistiskt samband mellan arbetsbelastning och 
patientsäkerhet och att det påverkar patientsäkerheten negativt. För att undersöka ifall 
patientsäkerheten har statistiskt samband med den ökade arbetsbelastning som råder, är det 
därför viktigt att utföra denna studie. Dina medarbetares svar är viktiga, och resultatet av vår 
studie kan bidra till ytterligare kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna 
förbättra patientsäkerheten.  

Vi ber dig nu om att få tillgång till mailadresser till 7 stycken intensivvårdssjuksköterskor som 
du ansvarar för innan den 8 april för att via mail skicka information om studien samt en länk 
till enkäten till respektive sjuksköterska. Deltagandet är frivilligt och enkäten kommer att ta 
ca 5-10 minuter att fylla i, se bifogad fil för enkätens utformning. Vi önskar att 
sjuksköterskorna ges tid till detta inom ramen för sin arbetstid. Tänk på att de 
intensivvårdssjuksköterskorna måste ha arbetat i minst 2 år som specialistutbildade då det 
motsvarar våra inklusionskriterier.  

Deltagandet i forskningsstudien kommer att uppfylla helsingforsdeklarationens fyra 
forskningsetiska huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Det för att främja forskningsprocessen, för både individen och forskaren. 
 
När magisteruppsatsen är godkänd får du tillbaka resultatet i form av en magisteruppsats där 
resultatet bland annat redovisas i tabeller och diagram. 
 
 
 
Med vänliga Hälsningar 
Elin Johansson & Johanna Persdotter Edsäker  
Magisterstuderande intensivvårdssjuksköterskor 
Vid frågor angående forskningsstudien kan du vända dig till oss. 
E-post: jpeir09@student.lnu.se 
 
Handledare: Amanda Hellström 
Leg. Sjuksköterska, Dr. Med Vet, Universitetslektor Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linnéuniversitetet  
E-post: Amanda.hellstrom@lnu.se 
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INFORMATIONSBREV   
 
Till dig som är intensivvårdssjuksköterska på en intensivvårdsavdelning   
Du tillfrågas härmed att delta i en studie om arbetsbelastning och patientsäkerhet. 
 
Vi är två intensivvårdssjuksköterskor som nu har fått möjlighet till att skriva vår 
magisteruppsats på Linnéuniversitetet. Syftet med vår studie är att undersöka statistiskt 
samband mellan intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet. 

De senaste åren har det enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2015) blivit allt mer 
uppmärksammat om patienters rättigheter i vården och att patientsäkerheten kan hotas på 
grund av bristen på sjuksköterskor. Vidare framhäver Vårdförbundet (2015) att det är särskilt 
stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för 
bedrivandet av exempelvis intensivvård.  

Hypotesen (H1) för studien är att det finns statistiskt samband mellan arbetsbelastning och 
patientsäkerhet och att det påverkar patientsäkerheten negativt. För att undersöka ifall 
patientsäkerheten har statistiskt samband med den ökade arbetsbelastning som råder, är det 
därför betydelsefullt att utföra studien och dina svar är viktiga, för att hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska kunna förbättra patientsäkerheten.  

Ditt deltagande i forskningsstudien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att 
motivera varför. Ditt deltagande och de uppgifter du lämnar är anonyma för mottagaren 
vilket innebär att konfidentiell hantering garanteras. Enkäten kommer att ta cirka 5-10 
minuter att fylla i. En ifylld och inskickad enkät likställs med att du tagit del av ovanstående 
information och samtyckt till deltagande. 
 
När magisteruppsatsen är godkänd får du tillbaka resultatet i form av en magisteruppsats där 
resultatet bland annat redovisas i tabeller och diagram. 
 
 
Klicka här för att komma till enkäten: [ENKATLINK] 
 
 
 
Med vänliga Hälsningar 
Elin Johansson & Johanna Persdotter Edsäker  
Magisterstuderande intensivvårdssjuksköterskor  
Vid frågor angående studien kan du vända dig till oss. 
E-post: jpeir09@student.lnu.se 
 
Handledare: Amanda Hellström 
Leg. Sjuksköterska, Dr. Med Vet, Universitetslektor Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linnéuniversitetet  
E-post: Amanda.hellstrom@lnu.se 



 
      

XI 

Bilaga B s.3(4) 

PÅMINNELSEBREV 

Till medarbetare på intensivvårdsavdelning                                                                       
Detta är en påminnelse om deltagande i en enkätstudie om arbetsbelastning och 
patientsäkerhet som skickats till dig för två veckor sedan. 
 
Till dig som ännu inte besvarat enkäten:  
Ditt svar är viktigt för att få ett bra underlag för studiens resultat samt för framtida åtgärder. 
Vi vill därför åter be dig att avsätta cirka 5-10 minuter av din arbetstid så snart som möjligt 
före den 16 maj för att besvara enkäten. Ditt deltagande i forskningsstudien är helt frivilligt 
och du kan när som helst avbryta utan att motivera varför. Ditt deltagande och de uppgifter 
du lämnar är anonyma för mottagaren vilket innebär att konfidentiell hantering garanteras. 
En ifylld och inskickad enkät likställs med att du tagit del av ovanstående information och 
samtyckt till deltagande. 
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Handledare: Amanda Hellström 
Leg. Sjuksköterska, Dr. Med Vet, Universitetslektor Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linnéuniversitetet  
E-post: Amanda.hellstrom@lnu.se



 

XII  

 

Bilaga B s.4(4) 

PÅMINNELSEBREV 

Till medarbetare på intensivvårdsavdelning                                                                       
Detta är en påminnelse om hur viktigt just ditt deltagande i enkätstudien om arbetsbelastning 
och patientsäkerhet. 
 
Till dig som ännu inte besvarat enkäten:  
Ditt svar är viktigt för att få ett bra underlag för studiens resultat samt för framtida åtgärder. 
Så snälla, vi vill därför åter be dig att avsätta cirka 5-10 minuter av din arbetstid så snart 
som möjligt före den 16 maj för att besvara enkäten. Ditt deltagande i forskningsstudien är 
helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att motivera varför. Ditt deltagande och 
de uppgifter du lämnar är anonyma för mottagaren vilket innebär att konfidentiell hantering 
garanteras. En ifylld och inskickad enkät likställs med att du tagit del av ovanstående 
information och samtyckt till deltagande. 
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vårdvetenskap Linnéuniversitetet  
E-post: Amanda.hellstrom@lnu.se 



      

  

 


