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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Vetskapen om arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården har vart känd sedan 90-

talet, då sjuksköterskor larmade om att de inte kunde ge adekvat vård på grund av personalbrist och 

hög arbetsbelastning. Flertal studier har gjorts internationellt, men även i Sverige där problemen 

tagits upp.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av hög arbetsbelastning samt dess påverkan på 

patientsäkerheten.  

Metod: Studien baserades på en kvalitativ metod där intervjuer med sjuksköterskor låg till grund 

för undersökningen. Intervjuerna spelades in, transkriberades och därefter analyserades enligt en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Den största orsaken till hög arbetsbelastning upplevs vara personalbrist. Konsekvenserna 

blir negativa arbetsförhållanden med högre mängd uppgifter än vad tiden räcker till. Förutom att 

arbetssituationen ökar risken för bristande patientsäkerhet, påverkar den även sjuksköterskornas 

mentala- samt fysiska hälsa och deras privatliv.  

Slutsatser: Den höga arbetsbelastningen bidrar till bristande vårdkvalité, där sjuksköterskors 

ansträngningar inte räcker till och avvikelser sker trots insättning av åtgärder. Det kvarstår 

oklarheter om anställning av personal är lösningen på problemet eller om andra åtgärder bör vidtas. 
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INLEDNING  
 

Under sjuksköterskeutbildningens gång har författarna uppmärksammats om att sjuksköterskor 

dagligen utsätts för hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor i författarnas omgivning har beskrivit att 

problemet är välkänt sedan flera årtionden tillbaka. Under de senaste åren har media 

uppmärksammat att sjuksköterskor runt om i Sverige säger upp sig på grund av hög 

arbetsbelastning. Vissa säger upp sig i protest mot dåliga arbetsförhållanden, medan andra slutar på 

grund av arbetsrelaterad ohälsa. Följaktligen väcktes intresset för att undersöka hur sjuksköterskor i 

Sverige upplever problemet, eftersom att författarna snart är nyutexaminerade sjuksköterskor och då 

själva kommer möta dessa utmaningar.  

 

 

BAKGRUND 
 

Ett långvarigt problem 

Stress och hög arbetsbelastning inom hälso- och sjukvård är fortfarande en aktuell fråga i dagens 

samhälle och diskuteras ofta inom media och på internet. Problemet togs upp i Australien redan i 

slutet på 90-talet, då sjuksköterskor ansåg att de inte kunde ge adekvat vård på grund av 

personalbrist och hög arbetsbelastning (Twigg, Duffield, Bremner, Rapley & Finn, 2010). Under 

samma årtionde utfördes en studie i Sverige som påvisade att sjuksköterskors arbetsbelastning hade 

ökat samtidigt som deras psykiska hälsa hade försämrats (Petterson et.al 2005, refererat i Hansen, 

Sverke & Näswall, 2009). Krav ställs på arbetsvolymen som förväntas utföras dagligen och i 

kombination med underbemanning medför detta en högre press på sjuksköterskor, vilket även utgör 

en risk för patientsäkerheten (Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). Då patientsäkerheten 

är låg ökar risken för vårdrelaterade infektioner och vårdskador, såsom lunginflammation, 

urinvägsinfektion, sepsis samt trycksår (Daud-Gallotti et al. 2012; Twigg et al. 2010). Problemet 

med bristande patientsäkerhet är vidare känt både i Sverige och internationellt (Öhrn, 2009). En 

studie från USA visade att nästan 100 000 patienter gick en för tidig död till mötes och att mer än 

tre miljoner drabbades av vårdskador. Liknande studier har gjorts i ett flertal olika länder där 

resultatet varit likartat. Socialstyrelsen gjorde en motsvarande studie 2007 vilken påvisade att 8,6 

procent av de patienter som vårdats inom den somatiska slutenvården drabbats av vårdskador 

(ibid.). 

 

En oklar definition 

Myny et al. (2011) skriver att det inte finns en generell definition på vad arbetsbelastning är. En 

beskrivning av hur sjuksköterskor upplever sin arbetssituation kan ge en klarare bild av vad 

arbetsbelastning skulle kunna handla om. För att få en större förståelse måste man se i vilket 

samband vården ges (Humphries et al., 2013). Sjuksköterskorna ska ha ett professionellt vårdande, 

vilket kräver engagemang för patienterna med ett holistiskt perspektiv. Detta genom att slå samman 

kognitivt-, fysiskt- och emotionellt arbete samt att skapa vårdrelationer. Allt ska göras för patientens 

bästa samtidigt som arbetet kan vara krävande, då flera faktorer förhindrar att det sker med god 

kvalité. Det talas om stress, utmattning på grund långa skift, minskade resurser samt fysisk 

belastning på knä, fötter och rygg. Även ökat pappersarbete och negativ arbetsmiljö påverkar 

vårdkvalitén (Huntington et al., 2010). Ytterligare en faktor är uteblivet stöd från ledning och 

arbetsgivare (Humphries et al., 2013; Huntington et al., 2010). Detta är inte enbart något som 

påverkar patienterna utan även sjuksköterskors fysiska och mentala hälsa (Huntington et al., 2010). 

Något som ofta är relaterat till hög arbetsbelastning är utbrändhet hos vårdpersonal. Att känna sig 

utbränd gör att sjuksköterskorna utvecklar negativa känslor gentemot sig själva och arbetet. 

Konsekvenserna blir bristande engagemang för arbetet och försämrad vårdkvalité (Humphries et al, 

2013). En sjuksköterska angav att hon får offra sin egna fysiska och mentala hälsa på grund av 

arbetsbelastningen. För att inte riskera sin egen hälsa väljer allt fler sjuksköterskor att istället säga 

upp sig (Huntington et al., 2010).  
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Patientsäkerhet  

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659), 1 §, kap. 1, skall hög patientsäkerhet främjas 

inom hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att vårdgivaren är skyldig att bedriva ett 

patientsäkerhetsarbete (ibid., kap. 3, 1 §) samt att sjukvårdspersonal är skyldiga att se till att detta 

säkerhetsarbete upprätthålls (ibid., kap. 6, 4 §). Öhrn (2009) beskriver att patientsäkerhet innebär att 

skydda patienten mot vårdskador och onödigt lidande. De patienter som kommer i kontakt med 

vården ska kunna känna sig säkra och trygga. Säkerheten för patienterna är en av de viktigaste 

kvalitetsparametrarna. I de fall där patienter kommer till skada eller känner sig osäkra på grund av 

vården, har vården således bristande kvalitet. Skador som orsakas av vården kallas vårdskador och 

kan bland annat bero på läkemedelsmisstag eller bristande omvårdnad. Orsakerna beror på 

omständigheter inom vården som bör undvikas, till exempel stress. Det är därför viktigt att varje 

verksamhet inom vården har ett aktivt patientsäkerhetsarbete för att minska risken att patienten 

upplever vårdlidande (ibid.). Då ett tillbud inträffar är det vårdgivarens ansvar att utreda 

händelseförloppet, både i de fall där skador uppstått men även då de höll på att inträffa. Syftet är att 

utreda vilka faktorer som orsakat avvikelsen samt att ta beslut om åtgärder för att förhindra att 

liknande händelser återinträffar (SFS 2010:659, kap. 3, 3 §). 

 

Sambandet mellan arbetsbelastning och patientsäkerhet 

Något som står klart är hur ökad arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten. För att vårdare ska 

kunna stärka patienternas hälsoprocesser, lindra lidande och finna möjlighet till välbefinnande 

behövs vårdande relationer. Dock är bristen på tid ett stort problem för att vårdare ska kunna skapa 

en relation med patienterna. Vårdrelationer beskrivs som något som kan vara både livsgivande och 

livsförstörande. Med livsgivande menas känslan av trygghet i den aktuella situationen, men då 

patienter känner sig åsidosatta på grund av att vårdare tvingas prioritera andra sysslor kan 

livsförstörande relationer uppstå. Sjuksköterskor kan ha en så pressad arbetssituation att 

möjligheten till att skapa en social interaktion med patienterna på ett givande sätt går förlorade 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sett ur ett patientperspektiv är det sårande att bli nekad möjligheterna 

att få prata med någon om sitt lidande: ”Det är jobbigt för det är ju sällan personalen har tid //” 

(ibid. s.218).  

 

Samtidens situation 

Pehrson & Balksjö (2012) skriver om hur stressade sjuksköterskor går ner i tid för att orka med sitt 

arbete. Den psykiska stressen ses som det mest påfrestande och tenderar till att allt yngre 

sjuksköterskor samt även nyutexaminerade sjuksköterskor går ner i arbetstimmar för att klara av 

sina liv. Orsaken till stressen anses vara för hög arbetsbelastning och underbemannade 

vårdavdelningar. Nästan hälften av de sjuksköterskor som deltog i undersökningen brukar dra in på 

lunchen eller ta arbetet med sig hem.   

 

En studie där upp emot 33 000 sjuksköterskor runt om i Europa deltog, visar att det fanns ett stort 

missnöje kring arbetsförhållanden inom sjukvården. Skillnaden var stor mellan länder såsom Norge 

och Tyskland där bemanningen på sjuksköterskor i förhållande till antal patienter skilde sig 

markant. I Norge var förhållandet 5,3 patienter per sjuksköterska, medan det i Tyskland var 13 

patienter per sjuksköterska. Studien påvisade även hög grad av utbrändhet bland sjuksköterskor 

med högre antal patienter per sjuksköterska (Aiken et.al 2012). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Intervjustudien grundar sig på ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapens kunskapsområde 

bygger på konsensusbegreppen patient, hälsa, miljö och vårdande. Genom att utgå från 
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vårdvetenskapen finns förutsättningar för en ökad förståelse av individers livsvärld. Fokus ligger på 

en ökad kunskap om individens upplevelser av lidande och välbefinnande samt hur vården kan 

påverka detta (Dahlberg & Segesten, 2010). Subjektiva upplevelser analyseras och tolkas för att få 

en djupare förståelse för fenomenet som skall undersökas (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Studiens 

centrala vårdvetenskapliga begrepp beskrivs nedan för att få en förståelse av dess innebörd då de 

används senare i arbetet för att ge en inblick i sjuksköterskornas upplevelser. 

 

Lidande  

Med vårdvetenskapen som grund gäller det för all vård att främja hälsa, öka välbefinnande och 

minska lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet påverkar människan på olika sätt och man 

har genom tiderna sett på lidande ur olika perspektiv. Förr ansågs lidandet vara en dygd, men ses 

numera som något negativt som bör bekämpas (Wiklund, 2009). Lidande är något subjektivt som 

erfars genom varje människas livsvärld och kan uppstå vid tider av sjukdom eller ohälsa. Det finns 

tre typer av lidande: vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Generellt för de tre typerna är 

att det på något sätt gör ont, antingen kroppslig eller själsligt (Fischer & Dahlqvist, 2011). Dahlberg 

och Segesten (2010, s.211) påstår att  ”Det är mänskligt att som vårdare inte alltid orka ge god vård 

//”. Trots att det är mänskligt att göra fel kan det få förödande konsekvenser för patienten. Brister i 

vården kan leda till att nya skador eller ökat lidande uppstår, vilket kallas vårdlidande (ibid.). 

Exempel på sådana brister kan vara att patienters upplevelse bagatelliseras eller behandling uteblir 

(Fischer & Dahlqvist, 2011). Livslidande är kopplat till det liv som människan lever och kan se 

olika ut beroende på var personen befinner sig i livet. Det kan vara traumatiska händelser som 

personen drabbas av eller dåliga mönster som återupprepas över tid och således får personen att 

börjar reflektera över sig själv, sitt liv samt dess innehåll och riktning (Wiklund, 2009).  

  

Välbefinnande och hälsa 

När begreppen skall beskrivas finns en stor komplexitet i vad begreppen innebär. Dahlberg & 

Segesten (2010) beskriver välbefinnande som en synonym till hälsa. Det kan därför vara svårt att 

skilja dessa två begrepp åt. I denna studie har därför författarna valt att beskriva de två begreppen 

tillsammans. Eriksson (1984, refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) beskriver välbefinnandet som 

en känsla, vilket i sig är väsentligt för att kunna uppleva hälsa. Willman (2011) beskriver 

välbefinnande som något som upplevs i frånvaro av sjukdom. Däremot skriver Dahlberg & 

Segesten (2010) att välbefinnande är en individuell subjektiv upplevelse och kan existera trots 

närvaro av sjukdom. Även om man lider av ohälsa kan till exempel känslan av trygghet upplevas 

som välbefinnande (Fischer & Dahlqvist, 2011). Att ha hälsa och känna välbefinnande kan innebära 

att må bra trots omständigheterna och kunna utföra små och stora livsprojekt (Dahlberg och 

Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det finns relativt mycket forskning kring i vilken grad patientsäkerheten påverkas av hög 

arbetsbelastning samt ökningen av vårdrelaterade skador (Aiken et al., 2012; Daud-Gallotti et al., 

2012; Pehrson & Balksjö, 2012; Twigg et al., 2010). Däremot är forskningen knapphändig när det 

kommer till sjuksköterskors subjektiva upplevelser samt hur situationen ser ut i Sverige. Författarna 

anser således att det är av angelägenhet att belysa sjuksköterskornas perspektiv, då det är de som 

under belastning ska förse adekvat vård. Det ryktas att sjuksköterskors ohälsa har ökat i takt med 

arbetsbelastningen och då författarna inom en snar framtid är nyutexaminerade var det av den 

orsaken en motivering till att utföra studien. Då arbetsbelastning inte har någon klar definition krävs 

vetskap om begreppets innebörd utifrån sjuksköterskors egna perspektiv för att få en förståelse för 

upplevelserna av fenomenet och om det kan få konsekvenser för patienternas hälsa. Grundpelarna 

för studien beskrivs nedan i form av tre frågeställningar: 
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 Vad anser sjuksköterskor att begreppet arbetsbelastning innebär? 

 Hur upplever sjuksköterskor arbetsbelastningen på jobbet? 

 Hur upplever sjuksköterskor att arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten?   

 

 

SYFTE 
 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser av hög arbetsbelastning samt dess påverkan på 

patientsäkerheten. 

 

 

METOD 
 

För att kunna ta del av sjuksköterskornas subjektiva upplevelser utfördes en kvalitativ 

intervjustudie. Ambitionen var att genom samtal bilda en förståelse och samla olika individers 

tolkningar av samma problem, vilket enligt Thomsson (2010) är syftet med att använda 

intervjustudier som metod. Således erhålls olika perspektiv på hur arbetsbelastningen upplevs, som 

sedan kan analyseras och bilda en ny förståelse av problemet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen grundades på semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor från olika 

arbetsplatser inom Jönköpings län. En intervjuguide med både öppna och slutna frågor utformandes 

för att få en delvis strukturerad vägledning för att kunna undersöka sjuksköterskornas upplevelser 

(se Bilaga 1). De öppna frågorna uppmuntrar informanten att tala öppet om sina upplevelser av 

arbetsbelastning och dess påverkan på patientsäkerheten. Enligt Polit & Beck (2012) görs denna 

form av datainsamling då forskaren önskar ett mer öppet samtal, men samtidigt bevara fokus på ett 

visst ämne.  

 

Urvalsförförande 

Urvalet grundandes på Polit och Becks beskrivning av representativa urval. Enligt Polit och Beck 

(2012) grundas kvalitativa studier på representativa urval för att försäkra sig om att urvalet speglar 

vad som ska undersökas. Forskaren väljer informanter utifrån vem som tros besitta relevant 

information och kan öka förståelsen för fenomenet. En form av representativt urval är ett så kallat 

snöbollsurval, där forskaren väljer en första informant som anses kan bidra till studien. Informanten 

ombeds sedan att hänvisa till en ny deltagare som tros vara intresserad och besitta relevant 

information. Denna deltagare hänvisar sedan till en ny deltagare och processen fortsätter tills dess 

att forskaren anser sig ha tillräckligt med insamlad data för att svara på syftet (ibid.).  

 

Författarna utformade inklusions- och exklusionskriterier för att finna representativa informanter 

och försäkra sig om att urvalet speglade syftet med studien. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara legitimerade sjuksköterskor, besitta minst 5 års yrkeserfarenhet samt varit aktiva 

yrkesutövare senaste året. Därmed exkluderades sjuksköterskor utan legitimation eller kortare tids 

yrkeserfarenhet, samt även de som hade gått i pension eller av annan anledning ej arbetat som 

sjuksköterskor senaste året. Författarna planerade att genomföra minst fem intervjuer och ett flertal 

informationsblad med förfrågan om deltagande delades ut till potentiella informanter (se Bilaga 2).  

Nio informanter gav samtycke till att delta i studien. Efter att sju intervjuer genomförts ansåg 

författarna att en tillräckligt med data hade insamlats för att kunna svara på syftet, vilket enligt 

Thomsson (2010) är när man har tillräckligt med material för att kunna göra rimlig tolkning av 

innehållet. I dessa sju är pilotintervjun inkluderad då den ansågs bidragande till studien. De två sista 

informanterna som givit samtycke föll bort på grund av att de inte hade tid att medverka inom den 

planerade tidsramen.  
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Informanter 

Informanterna som deltog i studien arbetade inom olika vårdkontext inom Jönköpings län. Tre 

sjuksköterskor arbetade på olika avdelningar, tre arbetade på mottagningar och en inom 

hemsjukvården. Deltagarna var mellan 38-60 år och samtliga kommer ursprungligen från Sverige. 

Enbart en av informanterna var man, resterande var kvinnor.  

 

Intervjun 

En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Detta görs för att undersöka om guiden är 

relevant och funktionell gentemot syftet (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter att intervjuguiden 

redigerats påbörjades resterande intervjuer. Intervjuerna tog 20-40 minuter och med samtycke från 

informanterna spelades de in med ena författarens mobiltelefon. Detta gjordes på grund av att det 

inte går att ordagrant skriva ned personers egna ord och tolkningar samtidigt som man ska reflektera 

över det som sägs och leda intervjun vidare (Thomsson, 2010). Informanterna fick själva bestämma 

tid och plats för genomförandet av intervjun. Fem av intervjuerna genomfördes i hemmet och två 

genomfördes på arbetsplatsen. Enligt Thomsson (2010) är de intervjuer som utförs i hemmet av 

bättre kvalité då det blir mer personligt och inbjudande för båda parter. Att informanten får välja 

plats kan även ge en känsla av uppmärksamhet då författarna anstränger sig för att ta sig dit (ibid.). 

Under de intervjuer som genomfördes i hemmen uppstod vissa störande moment, bland annat att 

anhöriga kom in i rummet och att telefonen ringde.  

 

Dataanalys 
Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket används inom vårdvetenskaplig 

forskning (Lundman & Graneheim, 2012). För att få en djupare förståelse för sjuksköterskornas 

upplevelse krävs analys och tolkning av vad som berättats, vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) 

benämner som en hermeneutisk kunskapsprocess. Under en pågående intervju missas en del av 

innehållet, då det aktiva lyssnandet som krävs förhindrar en del av reflektionen. Därför är det viktigt 

att lyssna på det inspelade materialet i efterhand och på så sätt starta en ny reflektion över innehållet 

och se helheten i samtalet. För att kunna påbörja analysen måste först intervjumaterialet finnas i 

pappersformat (Thomsson, 2010). Således avlyssnades intervjuerna av båda författarna och allt 

material transkriberades sedan ordagrant. Följaktligen bearbetades det transkriberade materialet 

genom Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys (se Tabell 1). Första 

steget i analysen är att bryta ner intervjuinnehållet till meningsenheter. Författarna markerade var 

för sig de delar i texterna som ansågs relevanta. Författarnas olika markeringar jämfördes och 

reflekterades över huruvida de speglade syftet eller inte. Gemensamt valdes delar av de markerade 

texterna ut som ansågs relevanta av båda författarna och bildade meningsenheterna. Dessa enheter 

kondenserades sedan, vilket innebär att texten görs kortare och mer lätthanterlig. Kondenseringen 

försågs med koder för att lyfta textens viktigaste delar. De koder som hade liknande innehåll fick 

sedan tillhöra samma kategori (ibid.). En del koder som tillhörde samma kategori hade varierande 

innehåll och fick således delas in ytterligare i olika underkategorier. Denna typ av analysförfarande 

används inom vårdvetenskap för att granska och tolka texter från bland annat inspelade intervjuer 

(ibid.). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Har man fullt upp så bara packas det 

på ännu mer då. Så, förståelsen för 

när man är i en stressad situation så 

tror jag inte att dom andra heller, för 

dom har ju det likadant, dom har ju 

lika mycket dom. Och vi var för lite 

Alla har fullt 

upp och får 

mer uppgifter 

hela tiden. 

Brist på 

sjuksköterskor. 

Personal-

brist 

Arbetstider 

och 

personaltäthet 

Arbets-

belastningens 

innebörd 
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sköterskor med, vi var inte, det 

behövdes ju mer. 

 

Och jag, ja. Håravfall har jag ju haft, 

mina ögonfransar..jag börjar få 

tillbaks dom helt och hållet nu. Mm, 

stress, jajamen. Det känner jag ju i 

håret med, nu har jag ju börjat få 

tillbaks. 

Fick håravfall 

på grund av 

stress. 

Symptom Fysisk  

belastning 

Arbets-

relaterad 

ohälsa 

Ja, jag har gett fel medicin. Jag gav 

fel insulin till en, till fel person en 

gång. 

Gav insulin till 

fel person. 

Fel-

medicinering 

Patient-

säkerhet 

Vårdkvalité 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Innan studien påbörjades granskades projektplanen av Etikkommittén Sydost för vägledning och 

godkännande. Studien ansågs inte beröra känsliga personuppgifter eller annat etiskt problem och 

blev följaktligen godkänd (T. Ericson, personlig kommunkation, 4 november 2014). Etiskt 

godkännande krävs för alla studier som berör individer. Det är även viktigt att studien inte kan 

skapa något lidande för de som deltar. För att försäkra sig om detta utfördes arbetet i enlighet med 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Detta togs hänsyn till genom att informationsblad med information om studiens syfte och 

deltagarnas rättigheter delades ut till samtliga informanter. Allt deltagande var frivilligt och 

deltagarna kunde när som helst avbryta. Det insamlade materialet hålls instängt samt oåtkomligt för 

obehöriga och kommer ej att användas i annat syfte än till denna studie. För att försäkra sig om att 

intervjustudien utförs på ett forskningsetiskt korrekt sätt bör förvrängning av forskningsprocessen 

undvikas. Korrekta källor skall anges och data får ej stjälas eller plagieras (Forsberg och 

Wengström, 2013).    

 

Författarnas förförståelse 

Förförståelse innebär att författarna genom tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade 

meningar kan skapa sig en bild av det som ska studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

För att inte rikta resultatet och kunna bibehålla ett objektivt synsätt har författarna i största möjliga 

mån satt sin förförståelse åt sidan. Däremot kan inte resultatet ses som helt oberoende av 

författarnas delaktighet då de varit närvarande under intervjuerna. Det är därför viktigt att 

författarna reflekterat över sin förförståelse och möjlig inverkan på resultatet analyserats (ibid.).  

 

 

RESULTAT 
 

Efter att intervjuerna analyserats kunde tre olika kategorier urskiljas. Dessa var Arbetsbelastningens 

innebörd, Arbetsrelaterad ohälsa och Vårdkvalité. Den första kategorin klarlade sjuksköterskornas 

perspektiv på arbetsbelastningens betydelse och delades in i underkategorierna Arbetstider och 

personaltäthet och Negativa arbetsförhållanden. Den andra kategorin belyste vad 

arbetsbelastningen fick för konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa. Denna kategori delades in i 

Mental belastning, Fysisk belastning samt Privatlivet påverkas. Den sista kategorin beskrev hur 

arbetsbelastningen inverkar på patientsäkerheten samt vad kompetensen hade för betydelse för 

vårdkvalitén och delades således in i underkategorierna Patientsäkerhet och Kompetens.  

 

Arbetsbelastningens innebörd  
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Begreppets innebörd visade sig variera från individ till individ. Av den anledningen kunde ej en klar 

definition av begreppet urskiljas. Varje sjuksköterska hade sin egen upplevelse av fenomenet, men 

trots detta kunde ett flertal likheter upptäckas. Samtliga informanter ansåg att den höga 

arbetsbelastningen orsakades av negativa arbetsförhållanden eller negativa faktorer relaterat till 

arbetstider och personaltäthet. En av informanterna beskrev situationen som att sjuksköterskor 

generellt bara biter ihop och gör sitt bästa, med tanken att ”om ni säger att jag ska klara det, så gör 

jag nog det och sen så bara jobbar man som en slav” (Informant 4). 

 

Arbetstider och personaltäthet  

Det framkom av intervjuerna att bristen på tid i det dagliga arbetet var en stor börda. Olika tunga 

arbetsuppgifter skulle hinnas med samtidigt som fler andra moment väntade på att bli gjorda. 

Sjuksköterskorna ideal var att kunna lägga den tid och omtanke som krävs vid varje möte med 

patienterna, men detta kunde inte uppnås på grund av att de hade för många uppgifter att 

genomföra. Inom hemsjukvården kunde detta innebära att tiden hos varje vårdtagare blev betydligt 

kortare än önskat.”Man kanske liksom knappt tar av sig jackan utan man bara går in och delar 

dosetten och sen går man” ´(Informant 3). Vid hembesöken skulle olika undersökningar och 

bedömningar utföras samtidigt som patienterna gärna ville prata om diverse andra saker. Dessvärre 

innebar tidsbristen att enbart de mest nödvändiga moment som planerats i sjuksköterskornas 

dagsschema hanns med och därmed kunde patienters sociala behov inte tillgodoses. Bristen på tid 

påverkade även de informanter som arbetade på avdelningar och mottagningar, där varje moment 

som tillkom utöver planeringen ökade påfrestningarna. Oväntade uppgifter kunde dyka upp som 

krävde att sjuksköterskorna fick klämma in ytterligare moment i schemat, trots att dagen redan var 

fullbokad. När dagens planering omkullkastades ledde detta många gånger till att sjuksköterskorna 

fick förskjuta sina raster eller arbeta övertid för att kunna hinna med allt. Tidsbristen kunde resultera 

i att lunchen blev uppskjuten i upp till tre timmar innan en lucka i det pressade schemat uppstod och 

i vissa fall uteblev lunchen helt. Följden blev att sjuksköterskorna hade brist på energi vilket fick en 

negativ påverkan på deras humör. Uppgifter som inte fullföljdes innan arbetsdagens slut fick 

förflyttas till nästa dag i de fall då sjuksköterskorna inte kunde arbeta över fler timmar. Trots 

övertid, förskjutna raster och utebliven lunch så fick sjuksköterskorna ingen kompensation för att ha 

arbetat under obekväma arbetstider. 

 

Utöver tidsrelaterade faktorer kunde den ökade påfrestningen även orsakas av personalbrist. 

Problemet påpekades av samtliga informanter och ansågs orsakas av en generell brist på 

sjuksköterskor i landet, vilket resulterade i att det inte alltid fanns ersättande personal vid 

sjukanmälningar. Detta medförde att de sjuksköterskor som arbetade fick ta över kollegans 

arbetsuppgifter eftersom att många moment inte gick att omboka. Förutom sina egna 

arbetsuppgifter skulle således ytterligare åtaganden klämmas in i det dagliga schemat. 

Personalbristen var dock inte enbart ett sjukdomsrelaterat problem utan sågs även som en vardaglig 

belastning då sjuksköterskorna ansåg att grundbemanningen var för låg jämfört med antalet 

patienter. Arbetsgivarna sökte ständigt efter nya personer att anställa, samtidigt som ett flertal 

erfarna sjuksköterskor sa upp sig. Somliga slutade på grund av uppnådd pensionsålder, medan en 

del valde att lämna arbetsplatsen på grund av arbetsbelastningen.  

 

Negativa arbetsförhållanden 

Det uppkom flera orsaker till varför sjuksköterskorna inte hann med det dagliga arbetet. Ett högt 

antal patienter var en bidragande faktor, men det kunde samtidigt bero på situationer där sköterskan 

ansvarade för ett mindre antal patienter som krävde mer omvårdnad och där ansvaret runt omkring 

dem var desto större: 

 

”Jag kan ha massor av patienter en dag och det kan bara löpa på och det känns bra. Nästa 

dag kan jag ha två patienter och vara helt slut. Så det behöver ju inte liksom vara mängden 

arbete, utan det kan ju också vara tyngden då” (Informant 6).  
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Således ansågs det vara svårt att ange ett rimligt antal patienter per sjuksköterska. På ena 

avdelningen kunde det anses vara hög belastning att ansvara för två patienter, medan det på en 

annan avdelning ansågs lagom att ha runt åtta patienter per sjuksköterska.  

 

Oavsett antal patienter upplevde sjuksköterskorna att den höga arbetsbelastningen var relaterat till 

mängden arbete som förväntades utföras dagligen. Samtliga sjuksköterskor ansåg att de hade för 

många uppgifter och att det orsakade stress. Informanterna upplevde ofta ett hårt tryck då många 

uppgifter skulle utföras under kort tid, samtidigt som annan personal krävde uppmärksamhet och 

stöd. ”Det ringer anhöriga och kommer och vill prata med en samtidigt då. Undersköterskan 

undrar nånting och så ska nån iväg på en undersökning, liksom allt det här på en gång” (Informant 

4). Sjuksköterskorna ansvarade för ett visst antal patienter och skulle se till att de fick rätt medicin, 

sköta omvårdnaden, delta i ronder med läkare, stödja anhöriga, hjälpa kollegor och samtidigt se till 

att allt dokumenteras. Det höga tempot som krävdes för att slutföra uppgifterna gjorde att reflektion 

över situationen uteblev och risk för fel ökade. Den ständiga stressen beskrevs som att inte veta 

vilket ben man ska stå på och då olika störande moment inträffade tappade sjuksköterskorna fokus 

på arbetet. Då undersköterskorna sökte hjälp fick sjuksköterskorna lägga sina uppgifter åt sidan, 

vilket emellanåt ansågs frustrerande då undersköterskorna inte kunde göra samma gärning tillbaka. 

Efteråt fick sjuksköterskan återgå till sitt arbete, medan undersköterskorna fick tid över till annat. 

”Undersköterskorna hann fika, och dom hann ta sina raster och dom hann stå och skvallra i sköljen 

och så där” (Informant 4). Sjuksköterskorna kunde inte heller få något stöd av sina 

sjuksköterskekollegor, då även de hade mycket att göra och var stressade. Kollegorna ville inte ta 

sig an fler uppgifter på grund av oro att göra fel och riskera att förlora sin legitimation. 

Arbetsförhållandena gjorde att sjuksköterskorna blev otrevliga mot varandra, trots vetskap om att 

alla befann sig i samma situation. 

 

Negativa arbetsförhållanden kunde även innebära att miljön på jobbet var ostrukturerad eller att 

verksamheten var ofullständig. Detta kunde exempelvis bero på att datorn inte var på samma ställe 

som där medicinerna delades och således ökade risken för doseringsfel. Vissa dagar slutade 

datorsystemen att fungera och innebar då att ingen information fanns tillgänglig för vårdpersonalen. 

Andra dagar uppkom problem med telefonrådgivningen och orsakade därmed kommunikationsbrist 

mellan vården och vårdtagarna. Sjuksköterskorna beskrev att en ofullständig verksamhet innebar att 

förändringsarbete ständigt pågick, men att personalen inte fick tid till att lära sig de nya momenten. 

I vissa fall sattes nya åtgärder in som egentligen inte var färdiga, vilket skapade irritation och stress 

bland sjuksköterskorna som tvingades att göra sitt bästa trots omständigheterna.  

 

Arbetsrelaterad ohälsa 

Alla sjuksköterskor har egna unika färdigheter och personliga erfarenheter, vilket gör att de 

påverkas olika mycket av den belastning som de är utsätts för. Den arbetsbelastning som 

sjuksköterskorna beskrev påverkade inte enbart arbetssituationen, utan även deras egen hälsa. 

Negativa arbetsförhållandena i kombination med brist på tid och personal fick konsekvenser för 

både den mentala och den fysiska hälsan, samt även sjuksköterskornas privatliv. Den ohälsa som 

fanns relaterad till arbetssituationen kunde få så allvarliga konsekvenser att sjuksköterskorna till slut 

sa upp sig; ”Jag slutade nog också för att rädda mig själv så att jag inte blev utbränd” (Informant 

1). 

 

Mental belastning 

Att inte kunna avsluta arbetsdagen på ett tillfredställande sätt upplevdes som en mental belastning. 

Uppgifter som inte blev färdiga hängde kvar till nästkommande dag och tärde på sjuksköterskornas 

självkänsla. Den struktur som lagts upp för dagen rubbades av oväntade besök och extra 

arbetsuppgifter. Trots att de gjorde sitt allra bästa, så räckte det ändå inte till och känslan av 

otillräcklighet fick sjuksköterskorna att tvivla på sin kompetens. Detta kunde även inträffa om 
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sjuksköterskorna var nyanställda på en avdelning och upplevde att bristande kunskap om nya 

system och rutiner skapade stress och osäkerhet, även om de arbetat på andra avdelningar tidigare. 

Det var dock inte enbart kunskapsbristen som orsakade den mentala belastningen utan även det 

faktum att det inte fanns tid till att lära sig de nya momenten. Känslan av otrygghet uppstod likaså 

när sjuksköterskorna ansåg att deras kompetens inte var nog för att hjälpa patienten på ett 

tillfredsställande sätt. Anledningen till detta var att det till exempel rådde brist på specialiserad 

personal som inriktade sig på psykisk ohälsa, vilket följaktligen resulterade i att sjuksköterskorna 

höll samtal om problem i vardagen trots att tiden för besöket skulle nyttjas åt patientens hantering 

av sin diabetes.  

 

Sjuksköterskorna som arbetade flera timmar i sträck utan raster och utan måltider upplevde att deras 

humör blev sämre på grund av den tilltagande tröttheten. Irritationen och stressen blev intensivare i 

takt med att allt fler uppgifter tillkom och till slut försvann glädjen med jobbet helt; ”Då hoppar 

man av tåget. Det gjorde jag. Det var inte kul längre” (Informant 1). Att sjuksköterskor sa upp sig 

på grund av hög arbetsbelastning var inte ovanligt enligt informanterna. På en av arbetsplatserna 

hade även chefen valt att avgå på grund av att hon själv for illa av arbetsförhållandena och inte 

kunde göra något åt det. 

 

När uppgifterna var fler än vad tiden räckte till, orsakade detta en stress som gjorde att 

sjuksköterskorna glömde bort sig själva. De jäktade för att hinna slutföra alla moment och kunde 

glömma bort att äta, dricka och gå på toaletten. Trots vetskap om konsekvenserna av att inte 

tillgodose sina basala behov, gick patienternas välbefinnande före den egna hälsan. 

Arbetsbelastningen kunde emellanåt vara så betungande att sjuksköterskorna brast ut i gråt när 

arbetspasset var över. Det var inte ovanligt att kollegor drabbades av utmattningsdepression och 

således blivit sjukskrivna. 

 

I vissa arbetssituationer fanns det även andra orsaker till att den mentala hälsan påverkades. En 

sådan situation kunde vara då sjuksköterskorna arbetade på avdelningar där barn är inblandade. 

Informanterna relaterade händelserna på arbetet med situationer som kunde inträffa i vardagen och 

upplevde därmed en oro över deras egna barns hälsa. En annan situation kunde vara då missnöje 

med chefskapet uppstod. Detta beskrevs av en sjuksköterska som att ”det är inte ofta man gör nått 

som är fel, men man får heller inte höra när man gör någonting bra” (Informant 7). 

Sjuksköterskorna upplevde bristande stöd från chefen och saknade positiv feedback då de gjort 

någoting bra. Förslag på förändringsarbete som skulle minska arbetsbelastningen blev ignorerade. 

Att inte få uppskattning för det arbete som utförts eller gehör för förslag på förändringar minskade 

trivseln på arbetsplatsen och påverkade således den mentala hälsan. 

 

Fysisk belastning 

Den tidsbrist och stress som sjuksköterskorna ideligen utsattes för resulterade i att kroppen tillslut 

sa ifrån. Några sjuksköterskor beskrev att de drabbats av olika symptom orsakat av stress, medan 

andra berättade om hur arbetsmoment utförts felaktigt och därmed orsakat fysiska problem.  

Efter att ha arbetat under stressiga arbetsförhållanden under en lång tid började en av informanterna 

att tappa sitt hår på huvudet och även ögonfransarna började falla av. Då förhållandena inte blev 

bättre och informanten fortsatte att arbeta kvar på arbetsplatsen, så började hon även få symptom på 

benen. Efter att ha besökt en läkare visade det sig att hon hade fått bältros och att både håravfallet 

och insjuknandet hade orsakats av långvarig stress. Liknande situation inträffade en annan 

informant som arbetade på fyra olika vårdmottagningar samtidigt. Att ständigt förflytta sig mellan 

de olika mottagningarna, hinna i tid till inbokade besök och samtidigt försöka hålla reda på sina 

redskap gjorde att sjuksköterskan upplevde sitt arbete som mycket stressande. När hela kroppen 

började klia och rödflammiga utslag visade sig trodde informanten att hon redan vid ung ålder hade 

nått klimakteriet. Symptomen kvarstannade i över ett år och upphörde inte förrän sjuksköterskan 

begränsade sitt arbete till en vårdmottagning. 



 

10 

 

 

Den ständiga stressen med uteblivna raster och många uppgifter som behövde utföras medförde att 

kroppens egna signaler undanträngdes. En sjuksköterska berättade att hon ofta hade så mycket att 

göra att hon kunde gå en hel arbetsdag utan att besöka toaletten. När sådana dagar inträffat allt 

oftare resulterade detta i att hon till slut kissade på sig. ”Det hände faktiskt någon gång att jag inte 

hann till toan” (Informant 3). Informanten betonade hur farligt det är att ha för mycket urin i blåsan 

då det kan tryckas tillbaka till njurarna och orsaka stor skada. Patienterna informerades åtskiljaktiga 

gånger att regelbundet besöka toaletten då risken för inkontinens och konfusion ökar om för mycket 

urin samlas i blåsan, men rådet följdes inte av sjuksköterskan själv.  

 

En sjuksköterska delgav att arbetsmiljön inom hemsjukvården kunde innebära att vårdpersonal 

löpte stor risk att drabbas av arbetsskador. Informanten förklarade att alla vårdåtgärder inom 

hemtjänsten utförs i patienternas egen bostad och att miljön således inte är densamma som på 

äldreboenden och andra vårdavdelningar. Förflyttningar hade emellanåt skett i trånga utrymmen där 

hjälpmedel som borde användas inte fick plats. Dessutom saknade flertalet patienter höj- och 

sänkbara sängar. Följaktligen genomfördes tunga och komplicerade förflyttningar utan hjälpmedel 

och flera arbetsmoment utfördes i oergonimiska ställningar som riskerade att skada vårdpersonalens 

fysiska hälsa. Dagar då arbetsbelastningen var hög på grund av personalbrist eller tidsbrist ökade 

risken för arbetsskador då säkerhetsåtgärder åtsidosattes: ”om man behöver va två så tänker man 

kanske att, nej men jag tar det här själv” (Informant 3). Trots att personal ständigt fick 

ergonomiutbildning var andelen sjuksköterskor med ryggproblem hög. Detta kunde enligt en annan 

sjuksköterska bero på att man glömmer använda sig utav arbetsvetenskapen då man befinner sig i 

akuta situationer eller om man är stressad.  

 

Privatlivet påverkas 

Förutom påverkan på den fysiska och mentala hälsan framkom det att arbetsbelastningen inverkar 

på sjuksköterskornas privatliv på ett eller annat sätt. Beroende på hur arbetssituationen hade varit 

kunde arbetet följa med hem och sjuksköterskorna ältade vad som hänt under dagen. När patienter 

fått starka emotionella reaktioner i olika sammanhang medförde detta att sjuksköterskorna hade 

svårt att avskärma sig från situationen på grund av att dom i olika grad var känslomässigt 

engagerade i sitt arbete. På arbetsplatsen fanns inte tid för reflektion och rekreation, vilket 

följaktligen innebar att sjuksköterskorna istället reflekterade över händelserna när dom kom hem. 

Att vara känslomässigt engagerad ansågs dock tillhöra yrkesvalet personen gjort då denne bestämt 

sig för att bli sjuksköterska. En informant beskrev det som att ”man är ju i detta yrket för en viss 

orsak, man liksom bryr sig om människor. Det är ju så och då är det inte liksom bara att stänga av 

en knapp. ”nu är klockan fyra, nu går jag hem”. För dom finns ju med, liksom nånstans i bak 

huvudet” (Informant 3). 

 

Även om engagemanget för patienterna ansågs tillhöra yrkesrollen, så kunde bristen på distansering 

mellan jobb och privatliv få konsekvenser för basala behov, såsom sömnen. Majoriteten av 

informanter upplevde att arbetsbelastningen kunde orsaka insomningssvårigheter, då 

sjuksköterskorna reflekterade över händelser som inträffat på jobbet när dom skulle sova. Även 

nattligt uppvaknande var vanligt förekommande bland informanterna. ”Man kan ju vakna mitt i 

natten och 'just det, det måste jag komma ihåg tills imorgon och nu glömde jag det” (Informant 3). 

Efter uppvaknandet hade sjuksköterskorna ofta svårt att somna om och tröttheten som tillkom 

kunde få följder på nästkommande arbetsdag. För att kunna somna igen brukade en av 

informanterna ringa till nattsköterskan och delegerade de uppgifter som hon glömt utföra till 

nattpersonalen.  

 

Den höga arbetsbelastningen med tidsbrist, personalbrist och sömnbrist medförde att 

sjuksköterskorna ofta var mycket trötta och orkeslösa när de kommer hem. Lusten till att hitta på 

saker uteblev efter en hård arbetsdag; ”och sen så orkar man inte vara lika engagerad när man 
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kommer hem. Varken i vänner eller sina närmaste då, man är bara trött” (Informant 1). Det 

inträffade även att den irritation som kunde uppstå under en arbetsdag med hög belastning gick ut 

över anhöriga. Detta berodde på att sjuksköterskeyrket kräver ett professionellt förhållningssätt i 

mötet med patienter och många av de känslor som uppstod under arbetsdagen hölls inne och bröt 

sedan ut när sjuksköterskorna kom hem. Känslan efter en tung arbetsdag beskrevs som att man kan 

”bli lite sådär sticksig” (Informant 1) och att ”man inte orkar med folk” (Informant 6).  

 

Andra faktorer som kunde påverka privatlivet var då sjuksköterskorna hade ledigt från jobbet, men 

på grund av personalbrist på arbetsplatsen blev dom inringda för att arbeta extra utöver sin 

heltidstjänst. Informanterna som hade små barn fick då försöka ordna en barnvakt och planerna för 

dagen fick ställas in. Då sjukvården saknar regler för godkänt antal arbetsdagar i rad, kunde 

sjuksköterskorna bli inringda oavsett hur många dagar i sträck som de arbetat innan ledigheten.  

 

Vårdkvalité 

Den arbetsmiljö som sjuksköterskorna befann sig i påverkade inte bara deras egen hälsa och 

välmående, utan kunde även få negativa konsekvenser för patienterna. Förmågan att bidra till en 

god omvårdnad förhindrades av arbetsbelastningen och kunde få en direkt inverkan på 

patientsäkerheten. Ett tydligt samband uppmärksammades mellan sjuksköterskornas kompetens och 

förmågan att förhindra bristande patientsäkerhet trots hög arbetsbelastning.  

 

Patientsäkerhet  

Inom vården ska patienterna vara i fokus och det är sjuksköterskans ansvar att upprätthålla en 

patientsäker omvårdad. I takt med att stressen på arbetsplatsen stegrade så ökade risken för 

avvikelser som påverkade patienternas hälsa. Då sjuksköterskorna hade många uppgifter att utföra 

och tiden inte riktigt räckte till, upplevde dom att deras förmåga att utföra ett bra jobb minskade. En 

informant beskrev situationen som att ”man ligger så nära gränsen på vad man klarar” (Informant 

4) och att förutsättningar för att göra ett patientsäkert arbete inte fanns. 

 

Personalbristen som upplevdes vara en bidragande faktor till arbetsbelastningen hanterades på vissa 

vårdkontext genom att bemanningssjuksköterskor och vikarier sattes in för att underlätta 

situationen. Åtgärden hade som syfte att minska belastningen för sjuksköterskorna, men fick 

negativa konsekvenser för patienterna. Äldre patienter kunde nämligen bli förvirrade och oroliga 

när det ständigt kom ny personal som skulle vårda dem. Således orsakade den tänkta avlastningen 

bristande kontinuitet och patienternas trygghet blev lidande. Bristen på personal hotade även 

patientsäkerheten då sjuksköterskorna blev tvungna att utföra vissa förflyttningar själva på grund av 

att ingen hann hjälpa till. Sådana förflyttningar riskerade inte enbart uppkomst av arbetsskador, utan 

även vårdskador för patienterna; ”man kan ju tappa dom i golvet” (Informant 3).  

 

Även bristen på kommunikation mellan olika vårdkontext kunde orsaka bristande patientsäkerhet. 

Problemet beskrevs främst inom hemsjukvården, då patienter tillfälligt vårdats på sjukhus och sedan 

skulle återvända till sina hem. Eftersom att kommunen och landstinget inte använde sig av samma 

journalsystem fick hemtjänstpersonalen enbart ett kort meddelande om händelserna under vårdtiden 

på sjukhuset. Den bristfälliga informationen kunde bland annat leda till att sjuksköterskorna inom 

hemtjänsten gav fel medicin på grund av att justeringar gjorts i läkemedelslistan utan deras vetskap. 

Kommunikationsbristen kunde även resultera i att hemtjänstpersonalen inte visste att patienten hade 

kommit hem och således inte fick någon vård.  

 

Tidsbristen ställde höga krav på sjuksköterskorna som påtalade att varje störande moment, såsom 

telefonsamtal eller oväntade besök, gjorde att de blev ofokuserade och riskerade att göra fel eller att 

glömma något. En informant berättade om en situation där en döende patient legat i en säng full 

med sårvätska en hel dag på grund av att ingen vårdpersonal hade haft tid att hjälpa honom. För att 

undvika att liknande situationer där bristande omvårdnad skapar lidande för patienter skrevs en 
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synergi. Samtliga informanter delgav att synergisystemet var en rutin vid avvikelser, men att 

problem ändå fortsätter inträffa. På en del arbetsplatser hölls möten där man samtalade om 

prevention och säkerhetsåtgärder, dock gav mötena enbart effekt i någon vecka och arbetet föll 

sedan tillbaka till de gamla rutinerna igen. 

 

Olika typer av tillbud visade sig orsakas av hög arbetsbelastning och informanterna beskrev att den 

vanligast förekommande avvikelsen var felmedicinering. Anledningen kunde vara att 

sjuksköterskorna blivit störda när dom delade medicinerna eller att kommunikationsbrist lett till att 

läkemedelslistan varit felaktig. Andra anledningar kunde vara att identitets-kontroll uteblivit och 

injektioner då givits till fel patient. En informant beskrev en situation där han en gång mottagit en 

patient med blodinfusion som saknade identitetsband och inte kunde kommunicera. Sjuksköterskan 

påtalade att det ”kunde blivit jätte allvarligt” (Informant 2), men lyckligtvis påträffades en annan 

sjuksköterska som kunde bekräfta patientens identitet.  

 

Den höga arbetsbelastningen kunde även resultera i att olika moment glömdes bort, till exempel att 

läkemedelsplåster inte bytts ut i tid. Då sjuksköterskorna hade mycket att göra kunde 

dokumenteringen emellanåt missas, vilket även en del läkare glömde göra. Ytterligare 

arbetsuppgifter som kunde missas var att orörliga patienter inte fick hjälp med att vändas i sängen 

och således fick trycksår. I vissa fall inträffade det att läkare inte skrev intyg, recept och 

sjukskrivningar i tid, då även de påverkades av den höga arbetsbelastningen. Även övrig 

vårdpersonal, såsom undersköterskor, hade mycket att göra och stressen kunde leda till att de hade 

ett negativt bemötande mot patienterna.  

 

Kompetens 

Som tidigare nämnts uppmärksammades ett samband mellan sjuksköterskornas kompetens och 

patientsäkerheten. För att kunna utföra ett patientsäkert arbete krävdes professionalism och 

kunskap. Dock så kunde inte enbart kompetensen upprätthålla patientsäkerheten, eftersom att ”hur 

kompetent man än är så räcker ju inte det om man inte har tillräckligt med tid och tillräckligt med 

personal” (Informant 4). Oavsett vad för tillbud som inträffat ligget det på vårdpersonalens ansvar 

att erkänna fel man begått och förklara för den drabbade vad som orsakat händelsen. 

 

Informanterna hade arbetat minst fem år som sjuksköterskor och hade således byggt upp en viss 

yrkeserfarenhet som ansågs vara av betydelse för hur de hanterade arbetsbelastningen. Den 

yrkesskicklighet som sjuksköterskorna byggt upp kunde ses som en trygghet, då ”den erfarenhet 

man har kan man alltid vila i på nått vis” (Informant 3). Som nyutexaminerad sjuksköterska är det 

mycket som är främmande och trots att dom besitter teoretisk kunskap om vårdyrket, så saknas den 

praktiskta erfarenhet som byggs upp med åren. Samtliga informanter jämförde dagslägets 

arbetssituation med tiden som nyanställd och ansåg att deras sätt att hantera stressiga situationer 

hade förändrats markant. En informant beskrev att ”många tror att man är född till det” (Informant 

2), men att det i verkligheten handlar om en ständigt pågående process där man hela tiden utvecklas 

och lär sig hantera svåra situationer. Under tiden som sjuksköterska utvecklade informanterna olika 

system och strukturer för att handskas med arbetsbelastningen och förhindra bristande 

patientsäkerhet. Detta kunde exempelvis vara att stå enskilt när medicin delades och att enbart göra 

en sak i taget. Dock handlade det inte bara om införskaffa praktiska knep utan även att uppnå 

självinsikt och inse när deras egna förmågor inte räckte till. Det ansågs betydelsefullt att vara 

kapabel att sätta gränser när arbetsbelastningen blev för hög och således inte riskera att patienterna 

blev lidande. Att vara ärlig mot sig själv och ”säga att jag inte kan eller att jag inte vill och att man 

tar hjälp av någon annan kollega i så fall” (Informant 7).  

 

Det visade sig att inte enbart den enskilde sjuksköterskans kompetens spelade roll, utan att det 

snarare var den samlade kompetensen på arbetsplatsen som upprätthöll patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna belyste betydelsen av samarbete mellan kollegorna för att bibehålla en god 
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arbetsmiljö där arbetsbelastningen i minsta möjliga mån påverkade patientsäkerheten. Det kunde till 

exempel handla om situationer där sjuksköterskan tvivlade på sin egna förmåga och då kunde vända 

sig till kollegorna för råd och stöd. Samtliga informanter uppmärksammade att alla sjuksköterskor 

är olika stresståliga och således hanterar arbetsbelastningen olika. Det visade sig därför viktigt att 

vara öppen och ärlig gentemot kollegorna när man gjort misstag samt om man behöver hjälp. En av 

de mest betydelsefulla åtgärderna för att förbättra vårdkvalitén var att reflektera i grupp. Vårdteamet 

samlades för att diskutera tidigare avvikelser och lyfta fram lösningar inför framtida situationer och 

således undvika att liknande problem uppstår igen.  

 

 

DISKUSSION 
 

Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor upplevde arbetsbelastningen och på vilket sätt 

problemet påverkade patientsäkerheten. Informanternas upplevelser ger en bild av ansträngda 

arbetsförhållanden inom deras yrkesroll. Personalbrist och tidsbrist är två återkommande faktorer i 

beskrivningen av vad arbetsbelastningen innebär, men även flera andra orsaker till hög 

arbetsbelastningen förekommer. Sjuksköterskor har för många uppgifter i relation till tidsschemat 

samtidigt som störande moment riskerar att skapa bristande fokus och sätta planeringen ur balans. 

Följaktligen föreligger en risk för patienters säkerhet då arbetsbelastningen är hög. 

Arbetsförhållandena påverkar dock inte enbart patientsäkerheten, utan hotar även sjuksköterskornas 

egna hälsa och risken för arbetsskador ökar. För att motverka vårdskador har kompetensen på 

arbetsplatsen en stor betydelse.  

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av fenomenet valdes en kvalitativ 

metod. Genom att utföra en intervjustudie gavs möjlighet att utforska individernas tolkning av 

problemet och potential att bilda en förståelse för fenomenet, då detta optimalt uppnås genom 

samtal (Thomsson, 2010). Eftersom att kvantitativa metoder bygger på objektiv datainsamling, 

innebär detta således att individers egna perspektiv hade uteblivit då det ej går att beskriva med 

frekvenser och proportioner (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Kvalitativa studiers trovärdighet bygger på giltighet (sanningsenlighet), överförbarhet, 

tillförlitlighet och delaktighet. Det förstnämnda innebär att resultatet bör belysa den generella 

uppfattningen av fenomenet, samt att urvalet är relevant i förhållande till syftet (ibid.). För att 

intervjustudien ska ses som sanningsenlig är resultatet uppbyggt av den generella upplevelsen av 

arbetsbelastning. Användningen av citat eftersträvar en förstärkning av giltigheten genom att ge 

läsaren en chans att bilda en egen uppfattning av studiens trovärdighet. Urvalsförfarandet 

eftersträvar att finna informanter som i största möjliga mån kan ge en generell uppfattning av 

arbetsbelastningen och dess påverkan på patientsäkerheten. Rekrytering av informanter som besitter 

relevant information kan enligt Thomsson (2010) bli ett praktiskt problem. Författarna valde att 

göra ett snöbollsurval för att undvika att deltagande i studien skulle kunna påverka informanternas 

arbetssituation. Dessvärre avböjde flera sjuksköterskor och författarna upplevde av den orsaken 

besvär med att finna informanter. Hade en annan urvalsmetod valts, exempelvis att tillfråga olika 

verksamhetschefer, hade möjligtvis problemet kunnat undvikas. Genom exklusionskriterierna 

uteslöts sjuksköterskor med mindre än fem års yrkeserfarenhet. Exklusionskriterien som uteslöt 

dessa sjuksköterskor utformandes då författarna hade förförståelse om att förmågan att hantera 

stress var relaterat till antal år som legitimerad sjuksköterska. Hög arbetsbelastning orsakat av 

bristande erfarenhet ansågs irrelevant då författarna önskade bilda en uppfattning om den 

arbetsbelastning som orsakades av faktorer som inte hade direkt anknytning till antal års erfarenhet. 

Förförståelsen styrde således i viss mån utformningen av inklusions- och exklusionskriterierna och 

kan ses som en svaghet då sjuksköterskor med mindre erfarenhet kan ha besuttit värdefull 

information som följaktligen gått förlorad. Det faktum att enbart en av informanterna var av manligt 
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kön anses inte ha påverkat slutresultatet då mannens åsikter ej påvisade en betydande avvikelse från 

den generella uppfattningen av problemområdet. Enligt författarna har inte heller lokalisationen av 

intervjuerna har uppvisat inverkan på utfallet. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) krävs en noggrann beskrivning av urvalet, 

datainsamlingen och analysprocessen för att kunna avgöra en studies trovärdighet. Överförbarheten 

är ett mått på hur användbar studien är för andra forskare och i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer (Polit & Beck, 2006). Eftersom att författarna valde att 

göra en intervjustudie med ett fåtal informanter är det svårt att avgöra om resultatet kan överföras 

till en annan population. Möjligheten fanns att enbart informanter som upplevde att 

arbetsbelastningen var ett stort problem skulle intervjuas, medan flertalet uteslutna sjuksköterskor 

ansåg motsatsen. Dessbättre kom författarna i kontakt med informanter med varierande åsikter 

angående arbetsbelastningens utsträckning, vilket således anses vara en styrka i studien. En 

kvantitativ metod hade kunnat vara användbart för att uppskatta utbredningen av hög 

arbetsbelastning inom sjuksköterskeyrket genom att förslagsvis använda enkäter. Dock kan en sådan 

metod utesluta individernas subjektiva upplevelser och exkluderades på grund av detta.  

 

Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning innebär att ständigt verifiera sina ställningstaganden 

samt att tydligt beskriva analysförfarandet (Lundman & Hällgren Graneheim). Författarna 

tillgodoser tillförlitligheten genom att tydligt beskriva analysprocessen och noggrant kontrollera 

sina åsikter genom hela arbetet. En av styrkorna i studien är att författarna bearbetat materialet 

tillsammans och således ständigt reflekterat kring olika tolkningsmöjligheter, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) ökar tillförlitligheten. Huvudregeln inom kvalitativ innehållsanalys 

som säger att ”ingen data ska falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier” 

kan innebära problem vid analys av intervjuer då personers upplevelser ofta ses i sammanhang som 

är svåra att fördela till olika kategorier (ibid.). Analysprocessen ansågs av den orsaken tämligen 

problematisk och krävde ett flertal omformuleringar samt bearbetningar innan ett tydligt 

strukturerat resultat kunde beskrivas. På grund av studiens tidsbegränsning fanns ej möjlighet att 

genomföra analysen enligt någon annan metod, vilket delgivits författarna innan arbetet påbörjades. 

 

Eftersom att författarna var närvarande under intervjuerna kan resultatet inte ses som oberoende av 

författarnas delaktighet. För att då öka trovärdigheten är det därför viktigt att reflektion av 

förförståelsen har ägt rum och att möjlig inverkan på resultatet har analyseras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Ständig återspegling av förutfattade meningar har skett under hela 

genomförandet av studien. Förutom reflektion mellan författarna har materialet även diskuterats 

gemensamt med handledaren. En möjlig inverkan på resultatet kan vara då missförstånd mellan 

författarna och informanterna krävt ytterligare förklaring av vissa frågeställningar. Eftersom att 

författarna använde sig av en intervjuguide kan dylika oplanerade förklaringar få en ledande effekt, 

vilket anses negativt inom studier med syftet att belysa individers upplevelser.   

 

Resultatdiskussion  
Det visade sig saknas en klar definition av arbetsbelastningens innebörd, dock överensstämde  

sammanställningen av informanternas egna beskrivning av problemet med olika delar från flera 

tidigare studiers definition. Samtliga studier stärkte informanternas definition där personalbrist var 

en av de största orsakerna till den höga arbetsbelastningen (Carayon & Gürses, 2005; Choi Pin-pin, 

Pang Mei-che, Cheung & Wong Kwok-shing, 2011; Bogossian, Winters-Chang & Tucket, 2014). 

Bogossian et al (2014) delade informanternas åsikt om att personalbristen blev allt mer påtaglig då 

kollegor sjukanmälde sig, vilket följaktligen krävde att sjuksköterskorna tog över deras uppgifter. 

Informanterna beskrev att bristen på personal berodde på svårigheter att anställa orsakat av en 

generell brist på legitimerade sjuksköterskor i Sverige, medan Choi Pin-pin et al (2011) påstår att 

anställningssvårigheterna i Kina beror på att nyanställda säger upp sig inom två år på grund av hög 

arbetsbelastning. Således har länderna inte samma orsak till antsällningssvårigheter och en 
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internationell lösning på problemet kan ej redogöras, utan måste utformas specifikt för det berörda 

landet.  

 

En följd av personalbristen var enligt informanterna brist på tid. Enligt Carayon och Gürses (2005) 

upplevde sjuksköterskor att tid till att färdigställa uppgifter inte fanns och att patienterna blev 

lidande då bristen på emotionellt stöd uteblev. Detta uppmärksammades även av informanterna som 

bland annat beskrev situationen som att patienters sociala behov inte kunde tillgodoses. Orsaken var 

att det inte fanns någon tid utöver inplanerade uppgifter och enbart medicinska samt fysiska behov 

prioriterades. Tidsbristen resulterade i känslan av otillräcklighet då intentionen att finnas där för 

patienterna uteblev, vilket även beskrevs av Bogossian et al (2014). I takt med att antalet 

arbetsuppgifter ökar så tilltar även mängden dokumentation (Choi Pin-pin et al, 2011; Bogossian et 

al, 2014), vilket enligt informanterna skapade stora problem. Den ökade mängden arbete kunde 

nämligen orsaka att sjuksköterskorna ständigt låg på gränsen till vad de klarade av. Störande 

moment skapar bristande fokus och sätter planeringen ur balans, vilket ökar risken för 

felmedicinering (Holden et al, 2011). Choi Pin-pin et al (2011) instämde med att sjuksköterskor 

upplever frustration över att behöva utföra arbetsuppgifter som inte var relaterade till 

sjuksköterskeyrket, trots rådande tidsbrist.  

 

Ett flertal tidigare studier överenstämmer med resultatet angående arbetsbelastningens inverkan på 

patientsäkerheten (Bogossian et al, 2014; Choi Pin-pin et al, 2011; Cho, Park, Jeon Hee, Chang Eun 

& Hong, 2014; Carayon & Gürses, 2005). Samtliga studier påvisar att det finns en löpande risk för 

felmedicinering och diverse avvikelser relaterat till negativa arbetsförhållanden, vilket kan orsaka 

vårdlidande för patienter. Carayon och Gürses (2005) ansåg att arbetsbelastningen påverkade 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och deras patienter. Detta problem framkom inte i denna 

studie utan enbart kommunikationsbrist mellan olika vårdkontext togs upp av informanterna. 

Studien påvisade även att patienter löper stor risk att drabbas av vårdlidande, orsakat av exempelvis 

vårdskador på grund av hög arbetsbelastning, men enligt Carayon och Gürses (2005) kunde 

konsekvenserna i vissa fall även bli fatala.  

 

Kompetensen på arbetsplatsen visade sig i studien vara en viktig beståndsdel i preventionen av 

bristande patientsäkerhet. Enbart en av de tidigare studierna instämmer att samarbetet mellan 

kollegor är betydelsefullt för förmågan att utföra ett patientsäkert arbete (Choi Pin-pin et al, 2011). 

Det förblir dock oklart om en god arbetsmiljö har ett positivt samband med vårdkvalitén utifrån 

resterande studiers resultat. Motsatsen påpekades däremot av både Bogossian et al (2014), Choi 

Pin-pin et al (2011) samt Carayon och Gürses (2005) där arbetsbelastningen påverkade 

sjuksköterskornas beteende gentemot kollegor. Informanterna upplevde att negativa 

arbetsförhållanden och stress kunde resultera i att de blev otrevliga mot sina medarbetare. Enligt 

Choi Pin-pin et al (2011) rörde det sig om att lägga skulden på andra och leta fel hos kollegor, 

medan det enligt Bogossian et al (2014) även kunde förekomma fysisk och verbal mobbning.  

 

Den höga arbetsbelastningen orsakar inte enbart bristande patientsäkerhet utan utgör även ett hot 

mot sjuksköterskors välbefinnande. Till följd av negativa arbetsförhållanden upplever informanterna 

ett lidande i form av arbetsrelaterad ohälsa. Sjuksköterskornas upplevelse stödjs av Bogossian et al 

(2014) och Choi Pin-pin et al (2011) som redogör för att fysisk ohälsa, såsom arbetsrelaterade 

skador, ökar parallellt med förhöjd belastning. Arbetsrelaterad ohälsa innebär även en ökad mental 

belastning, vilket skildras av andra sjuksköterskor som hävdar att deras arbetssituation är 

emotionellt påfrestande (Bogossian et al, 2014; Choi Pin-pin, 2011). Såsom informanterna upplever 

att negativa arbetsförhållanden hotar deras egen hälsa och driver både nyanställda såväl som erfarna 

sjuksköterskor att säga upp sig, påpekas likaså i tidigare studier (Bogossian et al, 2014; Cho et al, 

2014). Flera likheter finns mellan informanternas upplevelser av arbetsrelaterad ohälsa och tidigare 

studiers beskrivning av problemet (Bogossian et al, 2014; Cho et al, 2014; Holden et al, 2011; 

Carayon & Gürses, 2005; Choi Pin-pin, 2011). Ohälsan kan innebära en ökad risk för utbrändhet 
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och att arbetssituationen påverkar privatlivet (Cho et al, 2014; Holden et al, 2011; Carayon & 

Gürses, 2005; Choi Pin-pin, 2011). Följden kunde bland annat medföra sömnproblem (Cho et al, 

2014), svårigheter till distansering och bristande engagemang i närstående (Bogossian et al, 2014; 

Choi Pin-pin, 2011), vilket är förenligt med informanternas upplevelser.  

 

Enligt författarna saknas tillfredsställande lösningar på problemet med hög arbetsbelastning. Både 

vårdpersonal och vårdtagare drabbas av den negativa vårdkvalitén, vilket det bedrivs omfattande 

forskning kring. Trots uppmärksammandet av omständigheterna tycks forskning enbart fokusera på 

negativa faktorer, snarare än att finna orsaken och upprätta åtgärder. Då oklarheter beträffande om 

bakomliggande orsaker till arbetsbelastningen är relaterat till anställningssvårigheter eller om andra 

faktorer påverkar sjuksköterskebemanningen, krävs forskning angående detta. Förslagsvis kan 

vårdgivare provanställa ett högre antal sjuksköterskor på avdelningen än tidigare bemanning, för att 

sedan utvärdera om vårdkvalitén påverkades.  

 

Slutsatser 

Svaren på forskningsfrågorna framhåller att sjuksköterskorna ansåg att begreppet arbetsbelastning 

innebar en ständig personalbrist samt tidsbrist. De upplevde en hög arbetsbelastning på arbetet som 

påverkade deras privatliv och hälsa negativt. Patientsäkerheten påverkades av arbetsbelastningen 

genom att bristen på tid och personal ökade risken för felmedicinering samt andra avvikelser. 

 

Sammanfattningsvis ger resultatet en oroväckande bild över den bristande vårdkvalité som råder i  

dagens samhälle. Trots sjuksköterskors ansträngningar sker återkommande avvikelser som ger 

upphov till inte enbart vårdlidande utan även arbetsrelaterat lidande. Lagen som grundats för att 

skydda patienter från vårdskador har enligt PSL (SFS 2010:659), 2 §, som syfte att vårdgivare skall 

utföra händelseanalyser för att undvika att tillbud återinträffar. Olyckligtvis har detta system gett 

intryck av ofullständighet, då liknande avvikelser fortsätter att inträffa. Problemet har genom 

tidigare studier påvisats vara globalt och för att rädda sjuksköterskornas och patienteras hälsa krävs 

omfattande åtgärder.  
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INTERVJUGUIDE 
 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

 Vilken avdelning/mottagning jobbar du på just nu? 

→ Vad har du för arbetsuppgifter? 

→ Har du jobbat på andra avdelningar/mottagningar? 

 

 

 

 Vad innebär hög arbetsbelastning för dig? 

 Anser du att ni har en hög arbetsbelastning där du jobbar? 

→ Kan du ge ett exempel? 

 Påverkar detta dig i ditt privatliv? 

→ Tror du att det kan påverka dina anhöriga? 

 

 

 Vad tänker du på när man talar om patientsäkerhet? 

 Har du varit med om brister i patientsäkerheten? 

→ Om ja, vad berodde det på? 

→ Om nej, har du skrivit synergi/avvikelse någon gång? 

 

 

 

 Har du någon gång upplevt att arbetsbelastningen påverkat patientsäkerheten? 

→ På vilket sätt? 

 Har du någon specifik situation som du vill dela med dig av? 

→ Utfördes några åtgärder? 
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Informationsbrev  
Förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet. Som 

kandidatuppsats planerar vi att göra en studie som baseras på intervjuer med sjuksköterskor från 

olika vårdavdelningar/mottagningar. Intervjun syftar på att få en inblick i hur Du som sjuksköterska 

upplever arbetsbelastningen på jobbet. Likaså Din upplevelse om ifall patientsäkerheten kan 

påverkas av arbetsbelastningen kommer att belysas.  

 

Anledningen till att denna studie genomförs är att arbetsbelastningen och dess inverkan på 

patientsäkerheten är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Det finns en hel del forskning kring 

sambandet mellan dessa, dock väldigt lite om hur sjuksköterskorna själva upplever situationen. Vi 

finner det därför av stor vikt att belysa vad just Du har för erfarenheter och upplevelser!  

 

Minst fem intervjuer kommer att genomföras där båda studenterna är närvarande. Undantag görs 

om Du hellre önskar att endast en student utför intervjun. För att inte gå miste om någon 

information kommer intervjun att spelas in. Om invändningar mot detta finns är Du välkommen att 

kontakta oss så löser vi detta gemensamt. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. 

 

Just Du har tillfrågats att delta i studien då en bekant anser att Du uppfyller inklusionskriterierna 

och besitter värdefull information för studien. Inklusionskriterierna är att Du arbetat minst fem år 

som sjuksköterska, att Du varit aktiv i din yrkesprofession det senaste året samt att Du ej arbetar på 

samma avdelning/mottagning som någon av de andra informanterna.  

 

Studien har godkänts av en etisk kommitté och förhåller sig till forskningsetiska riktlinjer.  

Detta innebär att Dina personuppgifter skyddas från obehöriga och deltagandet är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva motivera varför och behöver ej svara på frågor 

som du anser är olämpliga. Den information Du delger kommer uteslutande att användas i denna 

studie. De inspelade intervjuerna kommer enbart analyseras av författarna och det material som 

publiceras kommer ej att röja din identitet.  

 

Vill Du delta i denna studie ber vi Dig att kontakta någon av författarna via telefon eller mail. 

Har vi inte hört från Dig inom en vecka antar vi att Du valt att avböja och det krävs ingen 

motivering till att avstå från studien.  

 

Studien kommer att utföras under handledning och önskas mer information om studien och/eller 

frågor uppstår, var god kontakta författarna eller handledaren. 

 

 

Författare Tim Karlsson      Författare Linnéa Michelsen 

Telefonnummer:       Telefonnummer: 

E-mailadress:        E-mailadress: 
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