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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Arbetsskador bland sjuksköterskor är vanligt. Höga psykologiska påfrestningar 
och krav är arbetsförhållanden på arbetsplatsen som sjuksköterskor upplever. Många skador 
uppstår i omvårdnadsarbetet utan att rapporteras. De arbetsskador som rapporteras av 
sjuksköterskor uppstår främst i rygg, nacke och axlar. Frånvaro från arbetet är speciellt 
utmärkande vid ryggproblem som uppkommer i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
Sjuksköterskans arbetsmiljö kan vara mycket krävande och hektisk. Det är därför viktigt att 
belysa i vilka situationer arbetsskador i det patientnära omvårdnadsarbetet kan uppstå hos 
sjuksköterskor och hur arbetsskador kan förebyggas. 
Syfte: Syftet var att sammanställa aktuell forskning om arbetsskador hos sjuksköterskor i det 
patientnära omvårdnadsarbetet. 
Metod: En integrerad systematisk litteraturstudie. Studien innefattar både kvantitativa, 
kvalitativa och studier med mixad metod.  
Resultat: Resultatet visade att arbetsskador hos sjuksköterskor i det patientnära 
omvårdnadsarbetet uppstår i situationer när arbetspositionen är obekväm, när stressen tar 
över, när den egna hälsan sätts i andra hand samt när stödet från kollegor och utrustning 
saknas. Arbetsskador går att förebygga genom att samarbeta, att anpassa arbetsmiljön samt 
genom att introducera utrustning och nya ergonomiska program för sjuksköterskor. 
Slutsats: Arbetsskador är ett dagligt problem för sjuksköterskor där de sätts i situationer som 
riskerar deras välmående och säkerhet. Ett bättre samarbete och en bättre tillgång till 
tillfredställande utrustning och utbildning inom säker vård samt en arbetsmiljö som är mindre 
påfrestande kan förebygga frekvensen av arbetsskador hos sjuksköterskor. 
 
Nyckelord: arbetsskador, ergonomi, förebyggande, integrerad litteraturstudie, kvalitativ, 
kvantitativ, sjuksköterskor
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Inledning 
Sjuksköterskor upplever höga psykologiska påfrestningar och krav samt riskfyllda 

arbetsförhållanden på arbetsplatsen (Schoenfisch & Lipscomb, 2009). Mer än varannan 

sjuksköterska upplever smärtor i ryggen till följd av hög belastning i omvårdnadsarbetet 

(Boughattas et al., 2017; Shieh, Sung, Su, Tsai & Chia-Rong Hsieh, 2016). Trots att många 

skador uppstår i omvårdnadsarbetet är det stor del av skadorna som inte rapporteras 

(Schoenfisch & Lipscomb, 2009). Arbetsrelaterade muskuloskeletala skador är vanliga bland 

sjuksköterskor (Lipscomb, Trinkoff, Brady & Geiger-Brown, 2004) såsom skador i nacke, 

axlar och rygg (Lipscomb et al., 2004; Lee, Lee & Gershon, 2015). Av de skador som 

rapporteras är det främst skador i nacke, axlar och rygg följt av händer och handleder som 

rapporteras (Lee et al., 2015). Muskuloskeletala skador innefattar skador på muskler, senor, 

leder, ledband, ligament och ben. Arbetsrelaterade muskuloskeletala skador är orsakade av 

fysisk belastning som uppstår vid yrkesverksamhet (Luttmann et al., 2003). Frånvaro från 

arbetet är speciellt utmärkande vid ryggproblem som uppkommer i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Murray et al., 2013). Mosheni-Bandpei et al. (2006) diskuterar att 

omvårdnad ofta benämns som en stressfull uppgift då sjuksköterskan ständigt möter 

patienternas önskningar och krav oavsett tid på dygnet.  

 

En hög arbetsbelastning på sjuksköterskan, otillräcklig bemanning av personal, kombinerat 

med begränsad tid som spenderas med patienten är faktorer som försvårar omvårdnaden 

(Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015). Tidsbristen försämrar 

sjuksköterskans möjlighet att skapa och etablera en relation till patienten i 

omvårdnadsarbetet. Arbetsmiljön för sjuksköterskan kan vara mycket hektisk och krävande 

(Bolster & Manias, 2009). Prevalensen av ryggskador bland sjuksköterskor relaterat till 

arbete är högre bland de sjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelning och i 

hemsjukvården än i ambulanssjukvården och andra vårdinrättningar (Lee et al., 2015). En 

jämförelse av sjuksköterskor som arbetar med patientnära omvårdnad och de som inte gör 

det, visar en ökning av arbetsrelaterade skador. Utmärkande symtom var smärta i rygg och 

nacke vilket var betydligt mer vanligt bland sjuksköterskor som arbetar med patientnära 

omvårdnad. (ibid.). Det är därför viktigt att belysa i vilka situationer arbetsskador 

uppkommer i det patientnära omvårdnadsarbetet hos sjuksköterskor och hur arbetsskador kan 

förebyggas. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans profession  
Sjuksköterskans specialitet och ansvarsområde är omvårdnad, som innefattar både det 

patientnära omvårdnadsarbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet samt att tillsammans 

samverka med andra professioner och yrken (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dagligen 

ställs sjuksköterskan inför situationer i omvårdnadsarbetet som syftar till att tillfredsställa 

patientens önskningar och behov, detta utan att riskera patientens eller sin egen säkerhet. 

Sjuksköterskan ska tänka på att omvårdnadsarbetet grundar sig i patientens trygghet 

(Hjalmarsson, 2015). 

Den fysiska och psykiska arbetsmiljön  

Omvårdnadsarbetet inkluderar tunga förflyttningar vilket kräver kunskap om ergonomi samt 

att använda rätt teknik, ta god tid på sig och att använda befintliga hjälpmedel vid förflyttning 

(Imborn & Åsbrink, 2012). När sjukvårdspersonalen förflyttar en patient, exempelvis till och 

från rullstol, behöver lokalen vara rymlig och möblerad utan hinder. Mellan sjukhusets sängar 

ska det finnas gott om utrymme för att sjukvårdspersonalens utförande av arbetsuppgifter ska 

ske ergonomiskt. Förbättrad fysisk arbetsmiljö och förebyggande av belastningsskador hos 

sjukvårdspersonal kan ske genom att ordna med hjälpmedel, ordentliga arbetsredskap och 

ommöblering av lokaler (ibid). Överviktiga och tidskrävande patienter tillsammans med 

övertidsarbete ökar risken för att ådra sig arbetsskador. Även vanliga omvårdnadsuppgifter 

som innefattar lyft, knuffande, drag, böjande och gång kan öka risken för arbetsskador 

(Gropelli & Corle, 2010). I omvårdnadsarbetet ställs sjukvårdspersonalen dagligen inför 

krävande patienter, som kan sätta stor press på sjukvårdspersonalen då de kan få utföra 

opassande uppgifter som påverkar deras välmående. Sjukvårdspersonalen kan även pressas 

till att utföra arbetsuppgifter över deras personliga kapacitet (Maria da Silva & Campos 

Pavan Baptista, 2013). Sjuksköterskor upplever både fysisk och psykisk stress i arbetsmiljön 

till följd av att ständigt bemöta patienters, närståendes och andra kollegors krav. Att 

sjuksköterskans ständigt ska var tillgänglig för andra skapar en psykiskt påfrestande 

arbetsmiljö (Currid, 2009). 
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Ergonomi 
Ordet ergonomi beskrivs som läran om bästa fysiska anpassningen mellan människan och 

hennes arbetsförhållande (Sundelöf Andersson, 2011). Ergonomi syftar till samspelet mellan 

miljö, teknik och människa vilket innefattar fysisk belastning, rörelser i arbetet, 

arbetsställningar och andra påfrestningar som kan leda till påverkan på kroppens leder och 

muskler. Idag förekommer det tung manuell hantering som innefattar både bärande och 

lyftande samt förflyttning inom flera yrkeskategorier, framförallt inom hälso- och sjukvården. 

Kroppen är byggd för belastning och rörelse, vilket betyder att det är individens egen 

uppfattning som ligger till grund för hur den avgör om belastningen är bra eller dålig för ens 

hälsa och kropp (ibid.). Alla arbetstekniker är inte lämpliga och passar inte alla. Vad som är 

lämpligt är upp till sjuksköterskan själv att bedöma, det beror också på vilka förutsättningar 

och resurser sjuksköterskan har (Vårdhandboken, 2017a). Ergonomi handlar inte endast om 

att röra sig på ett speciellt sätt, stå, bära, lyfta och sitta utan det handlar också om hur ett 

arbete organiseras och planeras utifrån ett holistiskt perspektiv. Kroppen är som tidigare 

nämnt skapad för rörelse vilket leder till att inaktivitet utgör en riskfaktor och kan vara en 

bidragande orsak till arbetsskador (Sundelöf Andersson, 2011). Målet med ergonomi är att 

anpassa omvårdnads- och arbetsuppgifter så att de är säkra för sjuksköterskor, men även att 

upprätthålla produktivitet och effektivitet i arbetet. Dessa två mål är inte alltid anpassade och 

resulterar inte nödvändigtvis att de stämmer överens om vilken ergonomisk intervention eller 

arbetsdesign som är bäst (Spratt et al., 2012). 

Ergonomi i vård och omsorg 

Förutom förflyttningar finns en stor mängd arbetsuppgifter som är centrala inom hälso- och 

sjukvården. Omvårdnaden av en patient nämns först och främst, som också är 

sjuksköterskans ansvarsområde (Hjalmarsson, 2015). Om en omvårdnadsuppgift utförs av 

flera ur sjukvårdspersonalen är det av största vikt att ha kännedom om varandras kapacitet 

och resurser. Att planera och diskutera omvårdnadsåtgärder i förväg är viktigt för samarbetet 

och att alla involverade är överens om hur utförandet ska gå till (Vårdhandboken, 2017a). 

Omvårdnad kan innebära påklädning, hjälp med personlig hygien, behandling, provtagning, 

omläggning av sår med mera (Hjalmarsson, 2015). Andra uppgifter som också utförs av 

sjuksköterskor är städning, köra sängar och matvagnar, bära brickor och plocka in i förråd. 

Alla arbetsuppgifter kan, oavsett om de är mer eller mindre tunga, bidra till att öka risken för 

arbetsskador som relateras till belastning. Många arbetsuppgifter kan underlättas eller utföras 

lättare genom att påverka utformningen av arbetsmiljön. Även användning av hjälpmedel 
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minskar och förebygger risken för skador. Några faktorer i omvårdnadsarbetet som 

sjuksköterskan bör vara observant på är att undvika positioner med böjd rygg för att minska 

risken för skador (ibid.). För att främja den egna hälsan måste sjuksköterskan arbeta med en 

teknik som är skonsam samt att ha kunskap om vilka grundläggande arbetstekniker som är 

ergonomiskt skonsamma (Vårdhandboken, 2017a). Vid patientnära omvårdnadsarbete kan 

sjuksköterskan höja behandlingsstolen, britsen eller sängen om möjligt. Om det inte finns 

möjlighet till detta kan sjuksköterskan använda sig av andra tillgängliga resurser för att 

minska risken för skador. För att sjuksköterskan ska kunna påverka ergonomin på 

arbetsplatsen måste sjuksköterskan ha fått en tillräcklig utbildning, arbetstekniska hjälpmedel 

och goda redskap måste finnas tillgängliga för att kunna användas vid behov (Hjalmarsson, 

2015).   

Förflyttningskunskap 

En god förflyttning grundar sig i att skapa en trygghet för patienten. Genom att använda en 

god ergonomisk arbetsposition hos sjukvårdspersonalen skapas förutsättningar för ökad 

säkerhet för både sjukvårdare och patient (Hjalmarsson, 2015). Sjuksköterskan bör vid 

förflyttningar göra en analys av patienten, omgivningen och sina egna resurser. Hon ska vara 

medveten om sina egna resurser som innefattar den fysiska förmågan, tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Om sjuksköterskan tidigare haft besvär i rörelse- och stödjeorganen ska hon 

alltid vara uppmärksam (Vårdhandboken, 2017a). En bra förutsättning för att skapa säkerhet 

sker också i förberedelserna, innan en förflyttning skall genomföras bör alla behövliga 

hjälpmedel plockas fram. Föremål som kan vara i vägen vid förflyttningen måste också 

plockas undan. Sjuksköterskan behöver tänka igenom förflyttnings-processen innan 

genomförandet och tydligt informera övriga kollegor och patienten om vad som ska göras 

(Hjalmarsson, 2015). Förflyttningar är unika och processen bör alltid bedömas och planeras 

innan utförandet (Vårdhandboken, 2017b). 

Arbetsskador   
Skador i det muskuloskeletala systemet utgör en huvudorsak till frånvaro från arbetet 

(Luttmann et al., 2003). Specifika arbetsskador i muskuloskeletala systemet kan relateras till 

olika delar av kroppen och olika arbeten. Till exempel är arbetsskador i nedre delen av 

ryggen ofta relaterade till att lyfta och transportera. Andra vanliga arbetsskador förekommer i 

de övre extremiteterna såsom fingrar, händer, handleder, armar, armbågar, axlar och nacke. 

Allvarlighetsgraden av skadorna kan variera från tillfällig värk eller smärta till specifika 
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diagnostiserade arbetsskador. Förekomsten av smärta kan vara ett tidigt symtom som är en 

början till en allvarlig skada. Termen muskuloskeletala skador innebär hälsoproblem i 

rörelseapparaten, det vill säga muskler, senor, skelett, brosk, ligament och nerver. 

Muskuloskeletala arbetsskador omfattar allt från lätta och övergående skador till 

oomvändbara och invalidiserande skador. Muskuloskeletala arbetsskador kan uppstå när 

arbetsbelastningen är högre än det muskuloskeletala systemets kapacitet. Vanliga 

konsekvenser är skador på muskler, senor, ligament och ben. Överbelastning och vridmoment 

belastar både på och inuti kroppen vilket tillsammans med exponeringstiden ökar risken för 

utvecklingen av muskuloskeletala skador (ibid.). Wyk, Andrews och Weir (2010) diskuterar 

att för att kunna identifiera risker och problem på arbetsplatsen som kan leda till 

arbetsskador, krävs ett samarbete och en medverkan av både anställda och ledning. Detta för 

att kunna inleda förebyggande strategier mot arbetsskador (ibid.). 

Säker vård 
Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser tillsammans med personcentrerad 

vård, informatik, förbättringskunskap, evidensbaserad vård och samverkan i team. Att arbeta 

med säker vård är nödvändigt för att minimera fel som utförs i vården, fel som avser att 

minska lidande, göra kvaliteten på vården bättre samt öka säkerheten på den vård som 

tillhandahålls (Leksell & Lepp, 2013). Säker vård är en av de mest grundläggande av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Säker vård är en 

förutsättning för hur risker för skador och fel inom vården kan minskas med hjälp av 

utvecklade system och arbetsprocesser. Om en skada eller ett fel uppstår ska strukturer för 

analys finnas tillgängliga för att möjliggöra en säkrare vård framöver och hur lärdom kan dras 

av händelsen. En förutsättning för säker vård är att det finns ett utvecklingsarbete inom 

många områden och på flera nivåer. Viktiga områden är tekniska färdigheter, samarbete i 

team samt ett tydligt och engagerat ledarskap. Vidare förmågan att använda arbetsmetoder 

som är standardiserade för en säker överföring av information samt samverkan med 

närstående och patienter (ibid.).    

 

För att möjliggöra en säker vård behövs både tekniska och icke-tekniska färdigheter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Tekniska färdigheter innefattar sjuksköterskans färdigheter och 

kunskaper inom professionen. Icke-tekniska färdigheter innefattas av sociala och kognitiva 

färdigheter såsom kommunikation, ledarskap, samarbete, stresshantering, beslutsfattande, 

problemlösning och situationsmedvetenhet (ibid.). Säker vård innebär att tillhandahålla en 
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säker vård för både sjukvårdspersonal och patienter, granska och förbättra säkerheten och 

skapa förutsättningar för en säkerhetskultur (Manley, O'Keefe, Jackson, Pearce & Smith, 

2014). Säkerhetskultur på arbetsplatsen innebär att ha som mål att tänka längre än själva 

handlingen och innefattar att sjuksköterskor har med sig en risk- och säkerhetsmedvetenhet i 

arbetet (Öhrn, 2014). Sjuksköterskor ska vara medvetna om risker och arbeta i förebyggande 

syfte genom att identifiera och rapportera ofördelaktiga händelser och risker i arbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att kunna minimera risker inom vården behövs ett säkert 

arbetssätt och en kunskap om vilka risker som finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Säker vård syftar till att utföra omvårdnadsåtgärder på ett sätt som ökar säkerheten för både 

patienter och sjukvårdspersonal (Hjalmarsson, 2015). Säker vård utgår från att alla 

inblandade ska känna sig involverade och utifrån det tillsammans skapa en säkerhet. En 

konsekvent säkerhet och professionalism där lyhördhet och kommunikation tillsammans med 

ett effektivt samarbete lägger grunden för en säker vård. Säker vård innebär också hur det 

praktiska arbetet utförs på ett säkert sätt och utvecklingen av en säker arbetsmiljö (Manley et 

al., 2014).  

 

För att kunna lägga grunden för en säker vård behövs kunskap om hur vården ska 

organiseras, hur vårdsystemet är uppbyggt och dess funktion samt en kommunikation mellan 

inblandade parter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) Genom kontinuerliga riskanalyser 

och att sammanställa avvikande händelser skapas kunskap om verksamhetens dagliga 

utmaningar och därmed möjligheten att fånga upp eventuella brister och arbeta för en säker 

vård. Verksamheten behöver skapa bra förutsättningar för att möjliggöra kontinuerlig 

vidareutveckling av sjuksköterskors kompetens inom säker vård eftersom de färdigheter och 

kunskaper som sjuksköterskestudenter tillägnar sig under grundutbildningen behöver 

utvecklas med tiden (ibid.). Patientsäkerhet är en stor del som ingår i kärnkompetensen säker 

vård men sjuksköterskans säkerhet är lika viktig. Med säker vård eftersträvas en säker 

omvårdnad av patienten men omvårdnad ska också utföras på ett sätt som inte äventyrar 

sjuksköterskans säkerhet. En säker vård ger förutsättningar för en god omvårdnad och vidare 

ska sjuksköterskan ha med sig en säkerhetsmedvetenhet i omvårdnadsarbetet. Det innebär att 

sjuksköterskan ska tänka längre än själva omvårdnadshandlingen i det patientnära 

omvårdnadsarbetet för att på så sätt kunna förebygga risken för arbetsskador.  
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Syfte 
Syftet var att sammanställa aktuell forskning om arbetsskador hos sjuksköterskor i det 

patientnära omvårdnadsarbetet.  

Frågeställningar: 

1. I vilka situationer kan arbetsskador uppstå?  

2. Vad kan preventivt arbete för att förhindra arbetsskador innefatta? 

Metod 

Design 
En integrerad systematisk litteraturstudie har använts som metod för att besvara studiens 

syfte. Både kvantitativa, kvalitativa och studier med mixad metod kan inkluderas. 

Whittemore och Knafl (2005) menar att en integrerad metod kan användas för att ge en ökad 

förståelse för ämnet som är mer omfattande då studier med olika design kan inkluderas. 

Urval 
Urvalet i en litteraturstudie kan bestå av vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

Inklusions- och exklusionskriterier hjälper till att ta beslut om vilka källor som ska inkluderas 

i eller exluderas från studien (Forsberg & Wengström, 2016). Hänsyn till språkliga 

begränsningar bör tas för att samtliga forskare ska förstå innehållet i materialet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En pilotsökning genomfördes för att se om det 

fanns tillräckligt med artiklar kring ämnet för att genomföra studien. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2017 då det under pilotsökningen framkom 

flertalet intressanta studier som var skrivna i början av 2000-talet. Artiklarna skulle vara peer-

reviewed vilket innebär att experter och forskare inom ämnet har granskat artiklarna 

(Willman et al., 2016). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt handla om 

arbetsskador i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att kunna besvara syftet.  

Exklusionskriterier 

Artiklar skrivna om stickskador, smittskador, studenter, hot och våld samt översikter 

exkluderades då de inte besvarade studiens syfte.  
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Datainsamling 
För att kunna utföra bedömningar och dra slutsatser i en systematisk litteraturstudie menar 

Forsberg och Wengström (2016) att en förutsättning är att det finns tillräckligt antal studier 

av god kvalitet, som utgör underlaget för denna typ av studie. En systematisk litteraturstudie 

bör baseras på relevant aktuell forskning inom det aktuella området som studeras. 

Litteraturstudier är värdefulla när det handlar om att sammanställa befintlig kunskap (ibid.). 

 

För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar till syftet genomfördes datainsamlingen med 

hjälp av sökningar i databaserna Pubmed och Cinahl. Se bilaga 1. Pubmed innehåller 

referenser till tidskrifter inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi och är den 

största medicinska databasen. Cinahl är en databas som främst innehåller referenser inom 

bland annat medicin, omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi (Karolinska Institutet, 2017). 

Att enbart använda sig av en sökterm är inte tillräckligt för att göra en systematisk sökning 

efter vetenskapliga artiklar (Willman et al., 2016). Sökningarna genomfördes med hjälp av 

Medical Subject Headings-termer (MeSH) och fritextsökning i Pubmed och med hjälp av 

Cinahl Headings samt genom fritextsökning i Cinahl. Söktermerna kombinerades i form av 

blocksökning för att öka sensitiviteten och specificiteten i sökningen med hjälp av booleska 

sökoperatorer, AND och OR, som kombinerar söktermer med varandra. Söktermer med 

liknande betydelse kombinerades med OR för att skapa ett gemensamt sökblock. Sökblocken 

inkluderade söktermer och fritextsökning som sedan kombinerades med hjälp av booleska 

söktermen AND för att specificera sökningen för att få fram de mest relevanta artiklarna till 

syftet (ibid.). Sökningarna avgränsades med hjälp av inklusionskriter och exklusionskriterier. 

 

Urvalsprocessen av data skedde genom att de vetenskapliga artiklarna granskades stegvis på 

olika nivåer, såsom titelnivå, abstraktsnivå och fulltextnivå, för att sedan genomgå en 

kvalitetsgranskning (se figur 1).  
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 Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess av vetenskapliga artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 
Artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut för kvalitetsgranskning. 

Den kvalitetsgranskningsmall som användes för de kvalitativa artiklarna i studien heter mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (se bilaga 2) som 

återfinns i SBU:s handbok (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2014). För de kvantitativa och de mixade artiklarna användes Forsberg och Wengströms 

(2013) kvalitetsgranskningsmall - kvantitativa ansatser (se bilaga 3) för att få fram rättvis 

kvalitet på artiklarna. Vid behov modifierades granskningsmallen för att passa den aktuella 

granskningen och för att ge artiklarna en rättvis bedömning av kvaliteten. Om någon fråga i 

granskningsmallen var irrelevant för en artikel räknades den bort från totala resultatet för att 

inte ge artikeln för låg kvalitet och i sin tur en felaktig bedömning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani., 2011). Frågorna i mallen besvarades stegvis vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna. Urval, metod och resultat i artiklarna behövde vara tydligt beskrivna och relevanta 

för studien. Mallarna användes för att se om artiklarna höll en god kvalitet. För att få fram 

kvaliteten på de olika studierna besvarades först granskningsmallarnas frågor med antingen 

Pubmed
Titelnivå:

865 st

Abstraktsnivå:
173 st

Fulltextnivå:
22 st

Cinahl
Titelnivå:

160 st

Abstraktsnivå:
41 st

Fulltextnivå:
12 st

Använda artiklar

15 st

Utvalda artiklar

10 st 5 st

Kvalitetsgranskning

12 st 6 st
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“ja”, “nej” eller “vet ej” där “ja” representerade 1 poäng och “nej” samt “vet ej” 

representerade 0 poäng. Den totala poängen räknades ihop för varje studie och omvandlades 

sedan till procent då Willman et al. (2011) menar att en beräkning av procent förbättrar 

möjligheten att jämföra olika studiers kvalitet. Studierna delades sedan in i tre olika 

kvalitetsnivåer, låg (60-69%), medel (70-79%) samt hög (80-100%) (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).  

Dataanalys  
Genom att använda en integrerad metod och följa metodens analys i olika steg går det att 

presentera resultatet på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Den integrerade processen 

genomgår först datareduktion, där väljs data ut från artiklarna som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar (Friberg, 2017). Sedan skapas en översikt i ett översiktsblad eller 

översiktstabell av all insamlad data. Därefter görs jämförelser av datan och slutligen dras 

slutsatser och verifikation. I en integrerad litteraturstudie är det nödvändigt att verifiera och 

dra slutsatser av hur den insamlade datan hänger samman. I datan identifieras underliggande 

mönster och samband (ibid.). 

 

Studiens analysprocess genomfördes med hjälp av Whittemore och Knafls (2005) 

metodartikel som tillåter att både kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder inkluderas i 

studien. Studien analyserades i fyra steg: datareduktion, dataöversikt, datajämförelse samt 

slutsats och verifikation.  

 

Datareduktion innefattar tekniker som plockar ut och kodar data från primärkällor för att 

förenkla, sammanfatta, fokusera och organisera data till ett hanterbart ramverk (Whittmore & 

Knafl, 2005). Först gjordes en datareduktion där artiklarna lästes enskilt av första författaren, 

där meningsenheter och bärande begrepp markerades. Därefter kontrollerades detta av den 

andra författaren för att ifrågasätta, diskutera och bekräfta att källan svarade mot studiens 

syfte. Detta gjordes för varje enskild artikel. Meningar och bärande begrepp plockades ut från 

primärkällorna som kunde svara på studiens syfte, det i sin tur för att lättare hantera det 

material som skulle ingå i studiens resultat.  

 

Dataöversikt innebär att konvertera datan som plockats ut i från varje enskild artikel till en 

översikt som samlar ihop datan från olika primärkällor som handlar om särskilda variabler 

och undergrupper. Översikten förbättrar synen på mönster och relationer inom och mellan 
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primärkällor och ger en grund för att kunna tolka datan (Whittemore & Knafl, 2005). 

Dataöversikten bestod av att sammanställa meningsenheterna och de bärande begreppen som 

författarna var överens om i en övergripande tabell, en matris där artiklarna var uppdelade var 

för sig för att få en mer lätthanterlig översikt av innehållet. De extraherade meningsenheterna 

kodades för att skapa en översikt så att meningsenheterna kunde jämföras för att påvisa 

mönster och kategorier. Detta möjliggjorde nästa steg som var datajämförelse. 

 

Datajämförelse innefattar en upprepande process av att utforska dataöversikten av 

primärkällorna för att kunna identifiera mönster, teman eller relationer (Whittemore & Knafl, 

2005). Meningsenheterna extraherades var och en för sig och jämfördes enskilt med varandra 

från varje primärkälla för att se en helhet. Sedan kontrollerades meningsenheterna mot 

primärkällan för att undvika missförstånd. Meningsenheterna lästes igenom flera gånger för 

att få en tydligare bild av innebörden, det i sin tur för att se skillnader och likheter och kunna 

skapa mönster mellan meningsenheterna.   

 

Det sista steget av dataanalysen, slutsats och verifikation beskrivs av Whittmore och Knafl 

(2005) som ett sammanfattande skede där slutsatser dras, dessutom görs en kontroll av den 

insamlade datan mot primärkällorna. Efter att mönster, teman, relationer eller slutsatser 

urskiljs krävs verifikation mot primärkällan för träffsäkerhet och bekräftelsebarhet. Slutsats 

och verifikation delar in tolkningarna i större undergrupper som tillsammans bygger 

huvudfynd (ibid.) Meningsenheterna delades in i två huvudfynd, varav ett huvudfynd hade 

fyra kategorier och det andra huvudfyndet hade tre. 

Etiskt övervägande 
Etiska överväganden bör göras innan en systematisk litteraturstudie påbörjas. Det är viktigt 

att välja etiskt godkända studier samt att redovisa samtliga artiklar som ingår i studien 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ett godkännande krävs av en etikprövningsnämnd för att 

publicera artiklar i vårdvetenskapliga tidskrifter (Olsson & Sörensen, 2011). Endast artiklar 

som var etiskt granskade inkluderades i studien.  
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Resultat 
Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar som stämde överens med studiens syfte och 

två frågeställningar. Tio av artiklarna var kvantitativa, tre kvalitativa och resterande två hade 

mixad metod. Det framkom i resultatet att arbetsskador hos sjuksköterskor i det patientnära 

omvårdnadsarbetet uppstår i situationer när arbetspositionen är obekväm, när stressen tar 

över, när den egna hälsan sätts i andra hand samt när stödet från kollegor och utrustning 

saknas. Det framkom också att arbetsskador går att förebygga med hjälp av att samarbeta, att 

anpassa arbetsmiljön samt genom att introducera utrustning och nya ergonomiska program 

för sjuksköterskor.  
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Tabell 1. Översikt över artikelfördelning i förhållande till resultat (n=15) 
 

 Syftet var att sammanställa aktuell forskning om arbetsskador hos sjuksköterskor i det patientnära 
omvårdnadsarbetet. 

  
I vilka situationer kan arbetsskador uppstå? 

 
Vad kan preventivt arbete för att förhindra 
arbetsskador innefatta? 
 

Vetenskapliga 
artiklar/ 
kategorier 

När 
arbetspositionen är 
obekväm 

När 
stressen tar 
över 

När den egna 
hälsan sätts i 
andra hand 

När stöd från 
kollegor och 
utrustning saknas 

Att 
samarbeta  

Att anpassa 
arbetsmiljön 

Att introducera 
utrustning och 
nya program  

Abdul Rahman et 
al., 2017 

   x    x          

Azma et al., 2015     x         x        

Bhimani, 2016    x     x    x    x    x       x 

Black et al., 2011                    x 

Boniface et al., 
2016 

   x        x    x             x 

Braz de Oliviera 
et al., 2012 

   x    x    x      x       

Marks et al., 
2007 

                      x 

Mullen et al., 
2015 

   x    x    x    x    x          

Nelson et al., 
2005 

                       x 

Owen et al., 2002    x                    x 

Perhats et al., 
2012 

   x       x     x       x 

Ratzon et al., 
2016 

   x                    x 

Serranheira et al., 
2015 

   x       

Smith et al., 2004    x    x  
 

    

Wardell, 2007    x       x     x       x 
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Situationer i vilka arbetsskador kan uppstå  

När arbetspositionen är obekväm 

Felaktig arbetsposition och kroppshållning vid patientnära omvårdnadsarbete visade sig vara 

situationer som var relaterade till arbetsskador (Bhimani, 2016; Boniface, Ghosh & 

Robinson, 2016; Braz de Oliviera et al., 2014; Perhats et al., 2012; Ratzon, Bar-Niv & 

Froom, 2016; Wardell, 2007). Vanliga arbetsuppgifter som ökade risken för arbetsskador var 

förflyttning och ompositionering av patienter (Bhimani, 2016; Ratzon et al., 2016; 

Serranheira, Sousa-Uva & Sousa-Uva, 2015; Wardell, 2007). Vanliga situationer som kunde 

leda till kroppsliga arbetsskador innefattade överansträngning som exempelvis vid knuffande, 

drag, böjande, att sträcka sig efter föremål, kontakt med föremål och utrustning samt att 

halka, snubbla och ramla. Arbetsskador uppstod ofta i samband med situationer som 

förflyttning och transportering av patienter samt när sjuksköterskorna behövde ta sig 

någonstans och det var bråttom (Perhats et al., 2012).  

 

Sjuksköterskor som under en längre tid arbetade med patientnära omvårdnad utsattes för 

ergonomiska risker. Situationer med felaktiga, repetitiva rörelser eller manuella förflyttningar 

i samband med fysisk och mental stress kunde utgöra ergonomiska risksituationer för 

sjuksköterskor (Braz de Oliviera et al., 2014). Det framkom att i situationer när 

arbetsuppgifter utfördes frekvent flera gånger under ett arbetspass kunde sjuksköterskor ådra 

sig arbetsskador (Bhimani, 2016; Mullen, Gillen, Kools & Blanc, 2015; Serranheira et al., 

2014). Frekvensen av skador kunde skilja sig mellan avdelningar då de olika arbetsplatserna 

var olika krävande (Perhats et al., 2012; Smith, Wei, Kang & Wang, 2004). Situationer där 

sjuksköterskor kunde ha en felaktig arbetsposition var vid matning, ompositionering av 

patienter i säng, omvårdnad av patienters hygien och komfort i säng samt förflyttning och 

mobilisering av patienter. Risken för arbetsskador kunde relateras till ökad frekvens av 

utförandet av omvårdnadsuppgifter (Serranheira et al., 2014). Andra situationer kunde 

innefatta såromläggning (Boniface et al., 2016; Ratzon et al., 2016), byte av urinkateter och 

nasogastrisk sond (Ratzon et al., 2016) samt förflyttning av patienter från säng till toalett 

(Owen, Keene & Olson, 2002).  

 

Felaktig arbetsposition och kroppshållning kunde bli aktuell vid situationer där patienter hade 

ett oförutsägbart beteende (Bhimani, 2016; Mullen et al., 2015). Oväntade rörelser från 

patienter, där patienten tog tag i sjuksköterskans nacke och arm och drog ner sjuksköterskan 
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mot sig vid förflyttning, kunde leda till felaktig arbetsposition och i sin tur till en arbetsskada 

(Bhimani, 2016).  

När stressen tar över  

Det framkom att i situationer där sjuksköterskor arbetade med patientnära arbetsuppgifter i en 

arbetsmiljö med högt arbetstempo, utsattes de för både fysiska och psykiska krav (Braz de 

Oliviera et al., 2014; Mullen et al., 2015). Högt arbetstempo hade en negativ inverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön (Abdul Rahman, Abdul-Mumin & Naing, 2017). Detta gjorde att 

sjuksköterskorna fann sig i situationer där de tvingades att pressa sig själva över sin egen 

förmåga för att klara av att utföra arbetsuppgifter (Mullen et al., 2015). Resultatet visade att 

stress var relaterat till ergonomiska risker som kunde leda till arbetsskador (Azma, Hosseini. 

Safarian & Abedi, 2015; Braz de Oliviera, 2014; Smith. 2004). Det framkom också att i 

situationer där sjuksköterskor antog ett högt arbetstempo till följd av stress utsatte dem för 

ergonomiska risker (Braz de Oliviera et al., 2014).  

 

Stressiga situationer kunde uppstå till följd av krav på arbetsplatsen (Azma et al., 2015; 

Abdul Rahman et al., 2017), utbrändhet, högt arbetstempo (Abdul Rahman et al., 2017), 

sjuksköterskans brist på kontroll över arbetsuppgifter, förändringar i organisationen (Azma et 

al., 2015) och mental press (Smith et al., 2004), som i sin tur kunde leda till ergonomiska 

risker och arbetsskador.  

När den egna hälsan sätts i andra hand 

I situationer där sjuksköterskor prioriterade andras behov försummade de samtidigt sitt eget 

välmående till förmån för andra (Boniface et al., 2016; Mullen et al., 2015). Dessa andra 

kunde omfatta patienter, kollegor och familj. Även omvårdnad kunde prioriteras före 

sjuksköterskornas egna behov (Boniface et al., 2016). Om stöd från kollegor inte fanns 

tillgängligt vid omvårdnadsuppgifter tog sjuksköterskor ändå risken att hjälpa patienten på 

egen hand trots att de kände sig obekväma med situationen (Bhimani, 2016). 

 

Skador bland sjuksköterskor var frekventa (Mullen et al., 2015) och smärta ansågs vara något 

alla upplevde (Boniface et al., 2016). Det var sällan sjuksköterskor tog ledigt till följd av en 

arbetsskada (Boniface et al., 2016; Mullen et al., 2015). Det förekom situationer där 

sjuksköterskor förminskade skador och smärtor som uppstod under arbetspasset (Bhimani, 

2016; Boniface et al., 2016; Mullen et al., 2015) och tog smärtstillande läkemedel efter 
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arbetspasset för att dämpa smärtan (Bhimani, 2016; Mullen et al., 2015). Det framkom att 

sjuksköterskorna även förminskade sina behov relaterat till den egna hälsan och accepterade 

arbetsskador som en del av arbetet. Sjuksköterskor var medvetna om sina arbetsskador men 

fortsatte ändå att arbeta då de trots allt kunde utföra sina dagliga arbetsuppgifter (Boniface et 

al., 2016; Mullen et al., 2015). 

 

Sjuksköterskor fann sig i situationer där de kände sig tvingade att arbeta eftersom de kände 

press att försörja sin familj, då de bidrog till familjens inkomst eller var den huvudsakliga 

inkomsttagaren i familjen (Braz de Oliviera et al., 2014; Mullen et al., 2015). De arbetade 

skadade (Mullen et al., 2015) eller antog ett alltför högt arbetstempo (Braz de Oliviera et al., 

2014) för att kunna försörja familjen. De ställdes även inför situationer där de inte ville svika 

sina kollegor och arbetade trots att de var skadade (Boniface et al., 2016).  

När stöd från kollegor och utrustning saknas 

Det framkom att överbelastning och skador uppstod i situationer där stöd från kollegor 

saknades tillsammans med ett otillräckligt antal kollegor på arbetsplatsen (Bhimani, 2016; 

Braz de Oliviera et al., 2014; Mullen et al., 2015; Perhats et al., 2012; Wardell, 2007). Stödet 

som behövdes vid förflyttningar av patienter fanns inte alltid eftersom det tog tid för 

sjuksköterskorna att hitta sina kollegor. Stöd vid patientnära omvårdnadsarbete såsom 

påklädning och toalettbesök var inte tillfredsställande då hjälpen från kollegor ofta saknades 

(Bhimani, 2016). Kollegor var inte heller alltid hjälpsamma när stöd behövdes vid 

förflyttningar av patienter (Wardell, 2007). När stödet inte fanns tillgängligt fick 

sjuksköterskor utföra omvårdnadsuppgifter och förflyttningar på egen hand. Tidsbrist och 

brist på stöd från kollegor var faktorer som bidrog till situationer där arbetsskador uppstod 

(Bhimani, 2016). 

 

I situationer där användningen av utrustning uteblev var när utrustningen inte var tillgänglig 

(Boniface et al., 2016; Perhats et al., 2012; Wardell, 2007) och sjuksköterskorna fick tillgång 

till utrustning först efter att en skada hade uppstått (Boniface et al., 2016). Även om 

utrustning fanns på arbetsplatsen så användes den inte alltid då den var tung, obekväm och 

svårtillgänglig (Boniface et al., 2016). Även om utrustning fanns tillgänglig användes den 

inte alltid eftersom den inte alltid var anpassad till arbetsuppgiften (Boniface et al., 2016; 

Wardell, 2007). Användning av bristfällig utrustning kunde leda till situationer med ökad risk 

för arbetsskador (Braz de Oliviera et al., 2014). 
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Förebyggande av arbetsskador 

Vikten av samarbete 

Sjuksköterskorna var som en familj tillsammans med sina kollegor då de kände igen 

förhållningssättet till arbetet hos varandra, som bland annat en gemensam syn på betydelsen 

för den omvårdnad de utförde, vilket skapade ett starkt band. Det fanns ett ömsesidigt 

förtroende, en outtalad förståelse och ett behov av varandra (Mullen et al., 2015). En 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal, där aktuell 

information om patienter var uppdaterad, var förebyggande mot arbetsskador (Bhimani, 

2016).  

 

Det framkom att samarbete behövdes då omvårdnadsuppgifter ibland utfördes på egen hand 

trots att hjälp var nödvändig (Bhimani, 2016; Mullen et al., 2015; Wardell, 2007), exempelvis 

om patienten brådskande behövde gå på toaletten (Bhimani, 2016), då det kunde förebygga 

överbelastning och arbetsskador. Kontinuitet i arbetsgruppen bidrog till ett bättre arbetsflöde 

och samarbete, det ledde till ett delat ansvar och en mindre arbetsbörda vilket minimerade 

risken att hamna i situationer där risken för arbetsskador förelåg (Mullen et al., 2015). Stöd 

från kollegor var förebyggande mot stress (Azma et al., 2015), förbättrade 

arbetstillfredsställelsen, framgången av arbetet och det hjälpte sjuksköterskor att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter (Mullen et al., 2015).  

Anpassad arbetsmiljö  

Det framkom att för att förebygga arbetsskador var det viktigt att arbetsmiljön var anpassad 

till vilka arbetsuppgifter som skulle utföras (Bhimani, 2016; Braz de Oliviera et al., 2014; 

Perhats et al., 2012). Detta kunde handla om att undvika felaktiga arbetspositioner (Bhimani, 

2016) eller andra risker i arbetet (Braz de Oliviera et al., 2014). Sjuksköterskor interagerar 

direkt och indirekt med patienter och för att kunna tillhandahålla en god och säker omvårdnad 

behövde arbetsplatsens utformning överensstämma med arbetsuppgifterna (Braz de Oliviera 

et al., 2014). Genom att analysera arbetsplatsens ergonomiska utformning kunde 

sjuksköterskornas arbetsförhållanden anpassas efter deras fysiska och psykiska egenskaper 

och förebygga arbetsskador (ibid.).  
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Introducera utrustning och nya program 

Genom att ha tillgång till lämplig utbildning och utrustning i god tid kunde sjuksköterskors 

skador förebyggas innan de uppstod (Boniface et al., 2016). Förebyggande av arbetsskador 

kunde också innebära uppdaterade utbildningar där sjuksköterskor fick medverka årligen 

(Bhimani, 2016).  

 

Ett säkert arbetsklimat kunde resultera i förbättrade arbetsförhållanden som i sin tur kunde 

leda till att antalet arbetsskador kunde minska. Högre nivåer av säkert arbetsklimat kunde 

relateras till bättre arbetsförhållanden och färre arbetsskador (Mark et al., 2007). Vid 

implementeringen av ergonomiska program, där tillgången till utrustning vid patientnära 

omvårdnad ökade, kunde skadefrekvensen sjunka (Black, Shah, Busch, Metcalfe & Lim, 

2011; Nelson et al., 2006; Owen et al., 2002) och en förbättring av felaktiga arbetspositioner 

till följd av ett ergonomiskt program kunde ske (Ratzon et al., 2016) och den upplevda 

stressen kunde minska (Owen et al., 2002). Ergonomiska program som syftade till att 

förbättra arbetsförhållandena i det patientnära omvårdnadsarbetet kunde förebygga situationer 

där sjukvårdspersonal utsattes för ergonomiska risker som kunde leda till arbetsskador (Black 

et al., 2011; Nelson et al., 2006; Owen et al., 2002; Ratzon et al., 2016).  

 

Implementering av ett säkert patientomvårdnadsprogram innefattade riktlinjer för säker 

omvårdnad och identifiering av högriskaktiviteter i omvårdnadsarbetet (Wardell, 2007). 

Identifieringen ledde till att tillfredsställande utrustning köptes in vilket ökade utrustningens 

tillgänglighet. Den ökade tillgängligheten av utrustning kunde bidra till att användningen av 

utrustningen ökade (ibid.). Denna ökade användning kunde i sin tur leda till att förebygga 

arbetsskador (Black et al., 2011; Nelson et al., 2006; Owen et al., 2002; Wardell, 2007).  

 

Kvaliteten av förebyggandet av arbetsskador var viktigt och det krävdes att sjuksköterskor 

medverkade vid utbildningsprogram där sjuksköterskor fick träna på säker omvårdnad vid 

patientnära arbete tillsammans med förflyttning. Detta kombinerat med förekomsten av 

riktlinjer på arbetsplatsen för förebyggande av arbetsskador och utbildningsprogram som 

syftar till att förbättra arbetsförhållandena kunde förebygga arbetsskador. Sjukhus som hade 

ett träningsprogram för sjuksköterskor att utföra säker patientnära omvårdnad och som hade 

en tillfredsställande bemanningsnivå kunde också förebygga arbetsskador (Perhats et al., 

2012). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Författarna har arbetat systematiskt vilket innebär att arbetet utförts i tydliga steg som syftar 

till att granska, eftersöka och sammanställa all litteratur som är relevant för studiens syfte. 

Genom att arbeta systematiskt under studiens gång höjer detta kvaliteten på studien och gör 

resultatet mer tillförlitligt (Kristensson, 2014). Whittemore och Knafls (2005) integrerade 

metod användes för att bättre kunna svara på syftet då det ansågs att en integrerad metod kan 

ge en ökad förståelse för ämnet eftersom studier med olika design kan inkluderas. Detta 

stärks av Polit och Beck (2008) som skriver att kvantitativa och kvalitativa metoder 

kompletterar varandra. Genom att använda vetenskapliga artiklar med olika design kan 

författarna få en ökad förståelse för forskningsfrågan och har möjligheten att undvika 

begränsningen till en enda typ av studiedesign. En mixad metod kan rikta sig till att besvara 

olika mål med forskningen (ibid.). En svaghet med metoden kunde vara att författarna inte 

hade någon tidigare erfarenhet av att arbeta med en integrerad metod.  

 

Till syftet användes två frågeställningar då det genom specifika frågor gör det lättare att 

identifiera vad författarna skulle söka efter och för att kunna besvara forskningsfrågan. Detta 

stödjs av Whittemore och Knafl (2005) som menar att ett välformulerat syfte och 

välformulerade forskningsfrågor är viktiga för att fokusera och kunna avgränsa datan och 

göra den mer hanterbar. Författarna har använt sig av inklusions- och exklusionskriterier i 

artikelsökningen för att specificera sökresultatet och för att få fram artiklar som var relevanta 

till studiens syfte. En sökstrategi som har inklusions- och exklusionskriterier gör det möjligt 

att få en hanterbar mängd artiklar som är relevanta för studien och artiklar som är användbara 

för granskning (Willman et al. 2016). Inklusions- och exklusionskriterierna bestämdes innan 

databassökningarna genomfördes, detta stärks av Willman et al (2016) som menar att 

kriterierna bör vara bestämda innan sökningarna har påbörjats.  

 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databaserna Cinahl och Pubmed för att se om det 

fanns tillräckligt antal relevanta artiklar knutet till studiens syfte. Detta stärks av Forsberg och 

Wengström (2016) som menar att ett underlag av tillräckligt antal studier med god kvalitet är 

en förutsättning för att en systematisk litteraturstudie ska kunna genomföras. Författarna 

valde ett långt tidsfönster då det vid pilotsökningen i databaserna uppmärksammades att 
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flertalet intressanta artiklar runt ämnet var skrivna i början av 2000-talet. Artiklar publicerade 

mellan 2000-2017 inkluderades vilket innebar att artiklar upp till 17 år gamla kunde 

inkluderas vilket i sig kunde innebära en svaghet för studiens tillförlitlighet om resultatet i 

artiklarna inte längre var relevant.   

 

Databassökningen genomfördes med hjälp av sökblock i databaserna Cinahl och Pubmed 

vilket innebär att söktermer kombinerades med varandra till sökblock med hjälp av booleska 

sökoperatorerna AND och OR då det enligt Kristensson (2014) ökade sökningens sensitivitet 

och specificitet. Sökningen omfattade söktermer med liknande innebörd och dess synonymer 

som kombinerades med OR för att höja sensitiviteten på sökningen. Därefter kombinerades 

de olika sökblocken med AND för att specificera sökningen. En eventuell svaghet med 

databassökningen var att författarna valde att inte använda den booleska söktermen NOT. 

NOT används när vissa söktermer inte ska inkluderas i sökningen (Willman et al., 2016). 

Detta hade kunnat exkludera irrelevanta artiklar som författarna senare fick utesluta vid 

genomläsning på titel- och abstraktsnivå vilket hade kunnat bespara författarna mycket tid. 

Författarna valde att inte använda NOT då det ansågs kunna exkludera relevanta artiklar till 

studiens syfte. Fördelen med att använda booleska sökoperatorer är att databassökningen blir 

systematisk som enligt Kristensson (2014) höjer tillförlitligheten. En styrka med 

databassökningarna var att författarna använde sig av trunkering, vilket innebär att förse ett 

sökord med en asterisk (*) i slutet av sökordet, för att få fram alla tänkbara ändelser av ordet, 

i detta fall nurs* (Willman et al., 2016). Sökningen inkluderade då flera ord som till exempel 

”nurse”, “nurses” och “nursing”.  

 

Författarna ansåg att en tydligt och systematiskt redovisad databassökning stärkte 

tillförlitligheten då den utfördes i flera steg och att relevanta artiklar till studiens syfte 

framkom. Whittemore och Knafl (2005) menar att en väldefinierad strategi vid 

litteratursökningen är viktig för att förbättra studiens trovärdighet och för att undvika bias. 

Litteratursökningsprocessen bör tydligt vara dokumenterad i metoddelen. Söktermer, 

databaser, ytterligare sökstrategier samt inklusions- och exklusionskriterier ska ingå i 

dokumentationen för att påvisa hur relevanta primärkällor sökts fram (ibid.).  

Eventuella felaktigheter kan ha uppstått i datainsamlingen till följd av författarnas ovana att 

göra systematiska sökningar i databaserna. Denna del av studien ansågs av författarna vara en 

utmaning att genomföra och tog lång tid. En annan svaghet med databassökningen kan vara 

att andra söktermer kunde ha inkluderats och resulterat i fler relevanta artiklar. Det är också 



 

21 
 

möjligt att relevanta artiklar har fallit bort på grund av studiens exklusionskriterer samt vid 

urvalsprocessen av artiklarna utifrån läsning på titel- och abstraktsnivå. Författarna har 

använt artiklar från nio olika länder vilket kan ha påverkat resultatet då sjukvården ser olika 

ut i olika länder och världsdelar. Sjuksköterskor kan också ha olika arbetsuppgifter runt om i 

världen och det kan ha påverkat resultatet. En svaghet kan vara bristen på artiklar från 

Sverige och övriga delar av Skandinavien.  

 

Då studien var integrerad och inkluderade studier med både kvalitativa, kvantitativa och 

mixade metoder behövde författarna använda sig av olika kvalitetsgranskningsmallar vilket 

stärks av Whittemore och Knafl (2005). Det finns ingen optimal metod för att beräkna 

kvaliteten på artiklar (ibid.). Granskningsmallen till de kvantitativa artiklarna modifierades 

vid behov genom att författarna exkluderade frågor som var irrelevanta för 

kvalitetsgranskningen av den aktuella artikeln. Frågor som exkluderades handlade om bortfall 

och bortfallsanalys, som inte var relevanta för artiklarna. Att inte exkludera irrelevanta frågor 

hade kunnat leda till att en del artiklar annars hade fått en orättvis bedömning och i sin tur fått 

en lägre kvalitet och eventuellt exkluderats från studien. Detta stärks av Willman et al (2011) 

som menar att irrelevanta frågor för studien ska räknas bort från mallen för att artikelns 

kvalitet inte ska bli för låg. Författarna använde procentberäkning vid artiklarnas 

kvalitetsgranskning eftersom både kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder i artiklarna 

inkluderades. Detta stärks av Willman et al. (2011) som menar att en beräkning av procent 

förbättrar möjligheten att jämföra olika studiers kvalitet. En svaghet med 

kvalitetsgranskningen av artiklarna var författarnas ovana att kvalitetsgranska artiklar. 

Artiklarna kvalitetsgranskades därför först av författarna var för sig och sedan tillsammans 

för att diskutera kvaliteten samt undvika subjektivitet.  

 

Dataanalysen inleddes med att artiklarna lästes enskilt en artikel i taget där författarna 

markerade delar av artikelns resultat som ansågs vara relevant för studiens syfte. Detta stärker 

Kristensson (2014) som menar att om artiklar tolkas och analyseras av flera författare stärks 

tillförlitligheten. Sedan utbytte författarna artiklar med varandra för att artiklarna skulle läsas 

flera gånger av båda författarna innan relevant data för studien diskuterades och markerades 

utifrån artiklarnas resultat. Detta anses vara en styrka då det kan ha minskat risken för att 

relevant data uteblivit. Enligt Polit och Beck (2008) skapas en djupare förståelse för 

innehållet om författarna läser igenom datan flera gånger. Författarna ansåg sig vara pålästa 

på artiklarnas innehåll då de lästes igenom först enskilt och sedan gemensamt. Polit och Beck 
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(2008) skriver att författarna måste vara inlästa i det material som de arbetar med för att 

skapa en förståelse och vidare kunna skapa en insikt och komma fram till teorier. Därefter 

plockades meningsenheter ut från varje enskild artikel och sammanställdes i en övergripande 

tabell. Meningsenheterna behölls på engelska för att inte tappa kärnan i innehållet och för att 

undvika tidiga egna tolkningar från författarna.  

 

Efter att meningsenheterna sammanställts i en övergripande tabell, uppdelat varje artikel för 

sig, klipptes meningsenheterna ut och lästes igenom flera gånger för att få en tydlig bild av 

meningsenheternas innebörd. Meningsenheterna delades sedan in i flera olika grupper, som 

kallades för kategorier, tillsammans med andra meningsenheter med liknande innebörd. De 

olika kategorierna som fanns ändrades flertalet gånger under analysen för att hitta de 

kategorier som utifrån data bäst kunde besvara studiens syfte. Meningsenheterna 

kontrollerades mot primärkällorna för att kontrollera validiteten av innebörden och för att 

indelningen av kategorierna skulle vara korrekt. Detta gjordes gemensamt av båda 

författarna. Whittemore och Knafl (2005) skriver att alla mönster, teman, relationer eller 

slutsatser som urskiljs kräver verifikation mot primärkällan för träffsäkerhet och 

verifierbarhet. Analysen kräver ett systematiskt arbetssätt för att få fram material som 

kontrolleras mot primärkällorna för att säkerhetsställa att det handlar om forskningsfrågorna 

(ibid.).  

 

Författarna anser att studiens metod är relevant och tydligt beskriven, vilket möjliggör att 

studien kan återskapas genom att följa författarnas systematiska genomförande av metoden. 

Studiens resultat anses också vara överförbart då det kan vara giltigt i andra kontexter och 

verifierbart genom att resultatet är presenterat utifrån det material som samlats in. Med en 

överförbar och verifierbar litteraturstudie skapas en större trovärdighet (Kristensson, 2014). 

Författarna anser att en styrka med studien är att de konsekvent arbetat systematiskt genom 

att först arbetat enskilt med olika delar för att sedan diskutera vad som var relevant och 

tillförde något till studien. Ingen del av studien har slutförts utan att ha kontrollerats och 

godkänts av båda författarna.   

 

 

 



 

23 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet kommer nedan att diskuteras med utgångspunkt i de framkomna kategorierna, när 

arbetspositionen är obekväm, när stressen tar över, när den egna hälsan sätts i andra hand, 

när stöd från kollegor och utrustning saknas, att samarbeta, att anpassa arbetsmiljön och att 

introducera utrustning och nya program med koppling till kärnkompetensen säker vård.  

 

När arbetspositionen är obekväm 

Resultatet visar att i situationer vid patientnära omvårdnadsarbete föreligger det en risk för 

sjuksköterskor att skadas till följd av felaktiga arbetspositioner. Schoenfish och Limpscomb 

(2009) menar att sjuksköterskor upplever riskfyllda arbetsförhållanden på arbetsplatsen och 

Mosheni-Bandpei (2006) nämner omvårdnad som en stressfull uppgift då sjuksköterskor 

konstant möter patienters krav och önskningar oavsett tid på dygnet. Det visar sig att 

arbetsskador ofta uppstår i samband med situationer som omfattar förflyttning av patienter 

där sjuksköterskor har en felaktig arbetsposition. Det stärks av Lee et al. (2015) som nämner 

att det är vanligt med symtom på arbetsrelaterade skador hos sjuksköterskor som arbetar med 

patientnära omvårdnad. Resultatet visar att om en omvårdnadsuppgift utförs frekvent flera 

gånger ökar det risken för att ådra sig en arbetsskada hos sjuksköterskor. Gropelli och Corle 

(2011) skriver att skador sker kontinuerligt, oavsett tid på dygnet.  

  

När stressen tar över 

Det framkom i föreliggande studie att stress kan leda till att sjuksköterskor antar ett för högt 

arbetstempo som i sin tur utsätter dem för risker för arbetsskador. Zavalis, Alves Marques 

Vianna, de Souza Velasque, Schutz, och Aragão Machado (2015) har visat att stress och 

trötthet påverkar den kognitiva funktionen som ökar risken för skador och misstag i arbetet. 

De fysiska och psykiska kraven som ställs på sjuksköterskor får de att pressa sig själva över 

sin egen förmåga för att klara av sina arbetsuppgifter. Schoenfish och Lipscomb (2009) 

skriver att sjuksköterskor upplever höga psykologiska påfrestningar på arbetsplatsen 

tillsammans med riskfyllda arbetsförhållanden. Enligt Zavalis et al. (2015) påverkar stress 

både den fysiska och psykiska förmågan. Båda har en direkt inverkan på kvaliteten av vården 

som tillhandahålls (ibid.). Detta är ett problem då Manley et al. (2014) menar att omvårdnad 

ska utföras säkert för både patienter och sjukvårdspersonal för att skapa en säker vård. 

Resultatet visar att stressen kan göra att sjuksköterskor antar ett arbetstempo som de inte kan 



 

24 
 

hantera utan att utsätta sig för ergonomiska risker. Det framgår att stress är relaterat till 

ergonomiska risker som kan leda till arbetsskador. 

  

När den egna hälsan sätts i andra hand 

Resultatet visar att sjuksköterskor finner sig i situationer där de prioriterar andra och även 

omvårdnad framför sin egen hälsa, vilket medför ett problem då Manley et al. (2014) menar 

att säker vård även innefattar sjukvårdspersonalens säkerhet. Det framkom att sjuksköterskor 

utför omvårdnadsuppgifter även om hjälp är nödvändig, och när hjälp uteblir prioriterar 

sjuksköterskor ändå att utföra omvårdnadsuppgifter som sätter dem i situationer där risk för 

arbetsskador föreligger. Maria da Silva och Campos Pavan Baptista (2013) belyser att 

omvårdnadsarbetet kan leda till en sådan press att opassande arbetsuppgifter utförs. 

Arbetsuppgifter som överstiger den personliga förmågan att utföra dessa, påverkar hälsan 

negativt (ibid.). Sjuksköterskor förminskar de skador de ådrar sig och accepterar skador som 

en del av arbetet vilket gör att de fortsätter att arbeta trots sina skador. Resultatet visade också 

att sjuksköterskor ibland prioriterar att arbeta för att försörja sin familj även om det påverkar 

deras hälsa negativt.  

  

När stöd från kollegor och utrustning saknas 

Det framkommer att ett otillgängligt stöd från arbetskollegor och en brist på 

sjukvårdspersonal utsätter sjuksköterskor för situationer med överbelastning som leder till 

arbetsskador. Detta stärker Andersson et al. (2015) som menar att en hög arbetsbelastning på 

sjuksköterskan tillsammans med otillräckligt antal sjukvårdspersonal försvårar omvårdnaden 

av patienter. Även ohjälpsamma arbetskollegor leder till att sjuksköterskor ensamma får 

utföra förflyttningar och andra omvårdnadsuppgifter på egen hand. Resultatet visar att 

utrustning inte alltid är tillgänglig, eller anpassad till arbetsuppgiften vilket leder till 

situationer där sjuksköterskor får utföra arbetsuppgifter utan tillfredsställande hjälpmedel. 

Guthrie et al. (2004) menar att det är svårt att förflytta patienter enligt ergonomiska 

rekommendationer i det patientnära omvårdnadsarbetet om utrustningen inte är anpassad efter 

arbetsuppgiften. Det framkommer att sjuksköterskor ibland kan få tillgång till kompletterande 

utrustning först efter att skador uppstår. Lee och Lee (2017) skriver att sjuksköterskor som 

har tillgång till utrustning är mer benägna att använda den och på så sätt föreligger en 

minskad risk för arbetsskador. 
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Att samarbeta 

Resultatet visar att sjuksköterskor som ser sina arbetskollegor som en familj upplever ett 

starkare band sinsemellan på arbetet vilket ökar tilliten till varandra och skapar ett ömsesidigt 

förtroende. Ett starkare band leder till en gemensam syn på den omvårdnad som utförs och en 

välfungerande kommunikation visar sig vara förebyggande mot arbetsskador, det stärks av 

Jaruseviciene et al. (2013) som skriver att kommunikation är en viktig del av samarbetet. Det 

framkom att ett fungerande samarbete behövs för att förebygga att omvårdnadsuppgifter 

utförs på egen hand. En kontinuitet i arbetsgruppen bidrar till ett bättre samarbete där 

ansvaret och arbetsuppgifterna fördelas mellan sjuksköterskorna. Gallagher et al. (2013) 

belyser att ett välfungerande team når framgång och utvecklas genom att samarbeta och 

utföra utmanande arbetsuppgifter tillsammans. Med ett väl fungerande samarbete ökar 

chansen att få ett tillfredsställande stöd som behövs för att förebygga stress hos 

sjuksköterskor som kan leda till arbetsskador. Detta stärks av svensk sjuksköterskeförening 

(2016) och Manley et al. (2014) som uppger att samarbete är en förutsättning för att 

tillhandahålla en säker vård.  

 

Att anpassa arbetsmiljön 

Det framkommer att en anpassad arbetsmiljö förebygger felaktiga arbetspositioner hos 

sjuksköterskor och minskar i sin tur risken för arbetsskador. Det är viktigt att arbetsplatsens 

utformning stämmer överens med vilka arbetsuppgifter som utförs. Grovera, Porterc och 

Morphet (2017) menar att arbetsförhållandena i arbetsmiljön förbättras genom ett samarbete 

där arbetsuppgifterna fördelas jämnt och genom det minskar arbetsbördan. Det framkommer 

att analysera arbetsplatsens ergonomiska utformning är viktigt för att anpassa den efter 

sjuksköterskors fysiska och psykiska förutsättningar. Detta stärks av Spratt et al. (2012) som 

skriver att målet med ergonomi är att uppnå en säker arbetsmiljö genom att anpassa 

omvårdnads- och arbetsuppgifter så att de utförs säkert av sjuksköterskor. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver att vid en skada ska det finnas tillgängliga analyser för 

att ta lärdom av händelsen och för att i framtiden möjliggöra en säkrare vård.  

 

Att introducera utrustning och nya program 

Resultatet visar att en tidig tillgång till lämplig utrustning och uppdaterande utbildningar är 

förebyggande mot arbetsskador. Det stärks av Guthrie et al. (2004) som menar att 

tillfredsställande utrustning är förebyggande mot arbetsskador. Ett säkert arbetsklimat bidrar 

till bättre arbetsförhållanden och minskar risken för arbetsskador. Förbättrade 



 

26 
 

arbetspositioner till följd av ergonomiska program och ökad tillgång till utrustning ger 

sjuksköterskor bättre förutsättningar att förebygga arbetsskador i situationer där risk för 

skador föreligger. Att identifiera högriskaktiviteter, där hög risk för skador föreligger, 

möjliggör att tillfredsställande utrustning kan införskaffas och möjligheterna ökar att 

förebygga arbetsskador. Detta stärks av svensk sjuksköterskeförening (2017) som skriver att 

sjuksköterskor ska vara riskmedvetna i arbetet genom att identifiera och rapportera risker i 

arbetsmiljön. Detta i sin tur för att skapa en säkrare vård (ibid.). Tillgänglig utrustning leder 

till att användningen av utrustningen ökar och tillsammans med tillfredsställande utbildning 

ökar möjligheten att förebygga skador i det patientnära omvårdnadsarbetet.  

 

Det krävs att sjuksköterskor medverkar vid utbildningar, där de får träna på säker omvårdnad 

och förflyttningar, för att utbildningarna ska bli tillfredsställande. Guthrie et al. (2004) skriver 

att utbildning inom förflyttning är förebyggande mot arbetsskador då möjlighet till att 

praktisera förflyttning är tillgänglig. Tillsammans med en bemanningsnivå som stämmer 

överens med arbetsuppgifterna kan det öka kvaliteten på förebyggandet av arbetsskador. 

Slutsats 
Det framkommer tydligt att arbetsskador är ett dagligt problem för sjuksköterskor där de sätts 

i situationer som riskerar deras välmående och säkerhet, både fysiskt och psykiskt. Mycket 

beror på yttre faktorer såsom stress och dåligt anpassad arbetsmiljö men också 

sjuksköterskornas egen inställning till att prioritera arbetet framför sitt välmående. Ett 

övergripande problem inom sjukvården är bristen på sjukvårdspersonal vilket behöver 

åtgärdas för att sjuksköterskors säkerhet i arbetet ska kunna förbättras. En bättre tillgång till 

tillfredställande utrustning och utbildning inom säker vård samt en arbetsmiljö som är mindre 

påfrestande kan minska frekvensen av arbetsskador hos sjuksköterskor. Ett bra samarbete 

internt mellan sjuksköterskor och ett bra samarbete med andra professioner inom sjukvården 

kan minska arbetsbördan och bidra till en säkrare arbetsmiljö. Ett kontinuerligt förebyggande 

arbete är viktigt för att förhindra arbetsskador och därför behövs vidare forskning. Vidare 

forskning behövs kring säker vård för sjuksköterskan, då det största fokuset ligger på 

patienternas säkerhet. Det finns ett behov av forskning kring sjuksköterskans perspektiv om 

förebyggande av säker vård. Detta skulle kunna leda till förbättrade rutiner för hur 

sjuksköterskor genomför sina omvårdnadsuppgifter, och i sin tur kunna leda till en säkrare 

vård i vårdens olika kontexter där sjuksköterskan arbetar.    



 

27 
 

Självständighet  
Studien har till största del skrivits tillsammans av både Filip Ottosson och Daniel Sjöholm där 

de under hela arbetsprocessen suttit tillsammans och varit lika delaktiga i arbetet. Detta 

gjorde ett samarbete och diskussion möjligt. Inledningen skrevs tillsammans medan delar i 

bakgrunden skrevs enskilt för att sedan godkännas av varandra. Filip skrev om ergonomi och 

Daniel skrev om arbetsskador, övriga delar skrevs tillsammans. Databassökningen och 

urvalsprocessen utfördes gemensamt. Artiklarna kvalitetsgranskades först enskilt och sedan 

tillsammans av författarna. Vid genomläsningen av artiklarna lästes de först individuellt, en 

artikel åt gången, av den ena författaren för att sedan läsas av den andra författaren och 

diskutera om artikeln var relevant för studien eller inte. Filip ansvarade för bilagor och Daniel 

för tabeller, övriga delar av arbetet har diskuterats och skrivits tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 111017.  

# Sökord Free text Cinahl 
headings 

Antal träffar 

 Ergonomi/Arbetsmiljö/Risker    
S1 Ergonomics X  1 372 
S2 Ergonomics  X 1 155 
S3 Patient handling X  132 
S4 Patient handling +  X 56 
S5 Occupational Hazards+  X 419 
S6 Occupational hazards X  276 
S7 Health hazards X  274 
S8 Work hazards X  40 
S9 Hazards X  11 254 

S10 Work environment X  3 443 
S11 Work Environment+  X 2 932 
S12 S1-S11 OR   16 416 

     
 Arbetsskador    

S13 Musculoskeletal disorders X  613 
S14 Musculo-skeletal disorder X  8 
S15 Musculoskeletal pain X  483 
S16 Occupational related injuries X  691 
S17 Occupational-Related Injuries  X 687 
S18 S13-S17 OR   1 608 

     
 Sjuksköterskan/omvårdnad    

S19 Nurs* X  31 366 
S20 Nursing X  20 991 
S21 Nurses+  X 7 004 
S22 Caring X  2 986 
S23 Nursing personnel X  368 
S24 Nurses by role X  1 421 
S25 Nursing role X  1 995 
S26 Nurses by Role+  X 4 010 
S27 Nursing Role  X 1 753 
S28 S19-S27 OR   33 070 

     
S29 S12 AND S18 AND S28   160 

 

+ = utökad sökning i Cinahl Headings. En utökning av ämnesrubriken innebär att sökmotorn hämtar 

alla referenser som är kopplade till termen. 
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Sökningar i Pubmed 121017. 

# Sökord Free text MeSH Antal träffar 
 Ergonomi/Arbetsmiljö/Risker    

S1 Ergonomics X  127 647 
S2 Patient handling X  6 281 
S3 Occupational Hazards   5 577 
S4 Health hazards X  37 254 
S5 Work hazards X  4 507 
S6 Hazards X  92 323 
S7 Work environment X  67 228 
S8 Human Engineering  X 29 854 
S9 Moving and Lifting Patients  X 329 

S10 Workplace  X 13 283 
S11 S1-10 OR   287 394 

     
 Arbetsskador    

S12 Musculoskeletal disorders X  391 510 
S13 Musculo-skeletal disorder X  300 
S14 Musculoskeletal pain X  15 464 
S15 Musculoskeletal pain  X 2 631 
S15 Occupational injuries  X 1 533 
S16 Occupational Injuries X  11 456 
S17 Musculoskeletal Diseases  X 383 070 
S18 S12-S17 OR   406 261 

     
 Sjuksköterskan/omvårdnad    

S19 Nurs* X  305 100 
S20 Nursing  X 61 642 
S21 Nurses  X 22 272 
S22 Nursing Staff  X 18 828 
S23 Nurse’s Role  X 19 676 
S24 Caring X  36 915 
S25 Nursing personnel X  131 187 
S26 Nurses by role X  26 697 
S27 Nursing role X  43 819 
S28 S19-S27 OR   330 727 

     
S29 S11 AND S18 AND S28   865 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll kvalitativa ansatser  
Referens: (SBU, 2014). 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll kvantitativa ansatser 
Referens: (Forsberg & Wengström, 2013) 

 
Kvalitetsgranskningsmall – kvantitativa ansatser (Forsberg & Wengström, 2013). 
Modifierad upplaga. 
 
1. Vad är syftet med studien? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?     
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
3. Är designen lämplig utifrån syftet?     
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
4. Är undersökningsgruppen representativ?     
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
5. Framgår var undersökningen genomfördes?    
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

  
6. Framgår hur många deltagare som inkluderades i undersökningen?  
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
7. Framgår det vilka inklusions- och exklusionskriterier som tillämpades? 
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
8. Framgår det vilken urvalsmetod som användes?    
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
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9. Framgår det vilka mätmetoder som användes?    
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
10. Är validiteten diskuterad?     
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
11. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?   
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
12. Var den statistiska analysen lämplig?    
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
13. Vilka var huvudresultaten? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
14. Erhölls signifikanta skillnader?     
JA(1p)  
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
15. Är slutsatsen relevant?     
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
 
16. Kan resultaten generaliseras till en annan population?   
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 

 
17. Kan resultaten ha klinisk betydelse?    
JA(1p) 
NEJ(0p) 
VET EJ(0p) 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Deltagare Syfte Metod Resultat/Huvudfynd Kvalitet 
Abdul Rahman, 
Abdul-Mumin & 
Naing, 2017, Brunei 

Psychosocial Work Stressors, Work 
Fatigue, and Musculoskeletal 
Disorders: Comparison between 
Emergency and Critical Care 
Nurses in Brunei Public Hospitals. 

201 Att jämföra trötthet, 
muskuloskeletala skador och 
psykosocial arbetsstress mellan 
akutsjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 
baserad på enkäter 
 

Sjuksköterskorna på båda 
avdelningarna upplevde höga krav, 
högt arbetstempo, stress, utbrändhet, 
varaktig trötthet, mobbande, 
muskuloskeletal smärta samt hot och 
våld. 

Medel 

Azma, Hosseini. 
Hasan Safarian & 
Abedi, 2015, Iran 

Evaluation of the Relationship 
Between Musculoskeletal 
Discomforts and Occupational 
Stressors Among Nurses. 

144 Att utvärdera relationen mellan 
arbetsrelaterade stressfaktorer och 
sjuksköterskors muskuloskeletala 
besvär 

Tvärsnittsstudie 
baserad på enkäter 

De mest rapporterade muskuloskeletala 
besvären var lokaliserade i nacke, rygg, 
knän och axlar, minst var i handleder 
och armbågar. Stressfaktorer såsom 
krav, förändringar på arbetsplatsen, 
kontroll och ansvarsområden hade en 
betydande effekt som ökade de 
muskuloskeletala besvären. 

Medel 

Bhimani, 2016, USA 
 

Understanding Work-related 
Musculoskeletal Injuries in 
Rehabilitation from a Nursing 
Perspective. 
 

58 Att förstå arbetsrelaterade 
muskuloskeletala skador inom 
rehabilitering utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv 

Tvärsnittsstudie 
med beskrivande 
forskningsdesign. 
Anonyma enkäter 

Sex teman framkom: brist på tid och 
hjälp, krävande patienter, ergonomi, 
problematiska kroppsrörelser, 
underskott av kunskap och 
kommunikation. 

Hög 

Black, Shah, Busch, 
Metcalfe & Lim, 
2011, Kanada 
 

Effect of Transfer, Lifting, and 
Repositioning (TLR) Injury 
Prevention Program on 
Musculoskeletal Injury Among 
Direct Care Workers. 
 

Framgår 
inte. 

Att utvärdera effekten av en för- 
och efterstudie av ett 
skadeförebyggande förflyttnings-, 
lyft- och ompositioneringsprogram 
som riktar sig till muskuloskeletala 
skador bland personal som arbetar 
med patientnära vård. 

Genomfördes med 
hjälp av 
administrativa data. 
Data samlades in ett 
år innan 
implementeringen 
och ett år efter 
implementeringen. 

Studien visade på betydande och 
viktiga förbättringar i antal skador i 
interventionsgruppen. Skadorna 
minskade i en större utsträckning på 
mindre sjukhus. 

Medel 

Boniface, Ghosh & 
Robinson, 2016, 
Storbritannien 
 

District nurses’ experiences of 
musculoskeletal wellbeing: a 
qualitative study. 

7 Att ta reda på 
distriktsjuksköterskors erfarenheter 
av muskuloskeletalt välmående. 

Intervjustudie Det visade sig att distriktsjuksköterskor 
accepterade skador som en del av 
arbetet, de hade lite tid för fysisk 
aktivitet till följd av åtaganden i 
familjen eller på jobbet. Att vårda 
bensår ökade risken för 
muskuloskeletala skador. 

Medel 

Braz De Oliviera, Nurses’ Health and Safety: 27 Att identifiera ergonomiska risker Intervjustudie Resultatet visade tre kategorier. Medel 
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Lopes de Sousa, da 
Cruz Silva, Silva, 
Oliviera Guimares & 
Batiste Moura, 2014, 
Brasilien 

Ergonomic Risks in Critical 
Hospital Units. 

som sjuksköterskor på ett 
akutsjukhus utsätts för och vilka 
riskfaktorer som de hör ihop med. 

Ergonomiska risker som 
intensivvårdssjuksköterskor utsätts för, 
arbetsmiljö och utveckling av 
ergonomiska riskfaktorer samt tid 
sjuksköterskor är utsatta för 
ergonomiska riskfaktorer. 
 

Mark, Hughes, 
Belyea, Chang, 
Hoffmann, Jones & 
Bacon, 2007, USA 
 

Does safety climate moderate the 
influence of staffing adequacy and 
work conditions on nurse injuries? 

Första 
enkäten 
besvarades 
av 4911 
sjuksköters
kor, den 
andra av 
3689 och 
den tredje 
av 3272 

Undersöka relationen mellan 
kontexten och strukturen på 
akutvårdssjukhus samt 
organisatoriska, sjuksköterskors 
och patienters utfall. 

En longitudinell, 
icke-experimentell, 
organisatorisk 
studie. 

Säkert arbetsklimat kan bidra till 
minskad prevalens av arbetsskador. 

Hög 

Mullen, Gillen, Kools 
& Blanc, 2015, USA 

Hospital nurses working wounded: 
Motivations and obstacles to return 
to work as experienced nurses with 
injuries. 

16 Att undersöka skadade 
sjuksköterskors perspektiv 
angående deras motivation och 
hinder att återvända till arbetet. 

Intervjustudie Resultatet omfattade fyra 
begrepp:  organisatoriska influenser, 
personliga förhållanden, kostnader och 
förluster samt anställdas hälsa som 
påverkas av arbetstagarnas 
ersättningssystem. 

Medel 

Nelson, Matz, Chen, 
Siddharthan, Lloyd & 
Fragala, 2005, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development and evaluation of a 
multifaceted ergonomics program 
to prevent injuries associated with 
patient handling tasks. 

166 Utvärdera effekten av ett 
ergonomiskt program relaterat till 
patientvård 

En före- och 
efterstudie, Data 
samlades in med 
hjälp av 
undersökningar, 
anteckningar under 
processen, 
skadeanteckningar. 
  

Resultatet visade på minskat antal 
muskuloskeletala arbetsskador efter 
implementeringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Owen, Keene & 
Olson, 2002, USA 
 
 
 
 

An ergonomic approach to reducing 
back/shoulder stress in hospital 
nursing personnel: a five year 
follow up. 

57 Jämföra sjukvårdspersonalens 
upplevda ansträngning på två 
medicinsk-kirurgiska avdelningar 
där de utförde utvalda 
omvårdnadsuppgifter. 

Enkät- och 
observationsstudie 

Fem år efter införandet av det 
ergonomiska programmet kunde det 
påvisas en minskning av axel- och 
ryggskador samt en minskning av 
förlorade arbetsdagar. 

Hög 

Perhats, Keough, 
Fogarty, Hughes, 
Kappelman, Scott & 
Moretz, 2012, USA 
 

Non-violence-related workplace 
injuries among emergency nurses in 
the United States: implications for 
improving safe practice, safe care. 

2294 För att bättre förstå icke-
våldsrelaterade skador på 
arbetsplatsen. 

Internetbaserad 
enkätstudie 

Resultatet visade faktorer som var 
relaterade till icke-våldsrelaterade 
skador på arbetsplatsen: att sjukhusen 
har policys och program för säker 
omvårdnad av patienter samt 
akutvårdssjuksköterskors uppfattning 
av bemanning på deras 
akutvårdsavdelningar. 

Medel 

Ratzon, Bar-Niv & 
Froom, 2016, Israel 
 

The effect of a structured 
personalized ergonomic 
intervention program for hospital 
nurses with reported 
musculoskeletal pain: An assigned 
randomized control trial. 

31 Att undersöka effekten av ett 
strukturerat, personligt ergonomiskt 
interventionsprogram för 
sjuksköterskor med 
muskuloskeletal smärta. 

En enkät- och 
observationsstudie. 

Interventionsgruppen uppvisade en 
minskning av kroppshållningar som 
kunde medföra risker för 
muskuloskeletala skador vid 
patientnära omvårdnadsarbete jämfört 
med kontrollgruppen. 

Medel 

Serranheira, Sousa-
Uva & Sousa-Uva, 
2015, Portugal 
 

Hospital nurses tasks and work-
related musculoskeletal disorders 
symptoms: A detailed analysis. 

1396 Att förstå effekten sjuksköterskors 
arbetsuppgifter har på 
muskuloskeletala arbetsskador. 

Enkätstudie Resultatet visade att de flesta 
sjuksköterskorna upplevde minst ett 
symtom, där ryggsmärta var det 
vanligaste. Arbetsuppgifter som 
gjordes mer än tio gånger per dag 
ökade risken för muskuloskeletala 
symtom. 

Medel 

Smith, Wei, Kang & 
Wang, 2004, Kina 
 

Musculoskeletal disorders among 
professional nurses in mainland 
China. Journal of Professional. 

180 Att undersöka prevalensen av 
muskuloskeletala skador samt 
riskfaktorer att ådra sig 
muskuloskeletala skador hos 
sjuksköterskor 

Enkätstudie Vanligast var ryggskador. 
Skadefrekvensen varierade mellan 
olika avdelningar, beroende på 
avdelningens arbetsuppgifter. 

Medel 

Wardell, 2007, USA 
 

Reduction of Injuries Associated 
With Patient Handling. 

21 innan 
och 38 
efter 
implement
eringen. 

Att identifiera förändringar i 
användningen av och uppfattningar 
om patienthanteringsutrustning 
efter genomförandet av ett 
patienthanteringsprogram. 

En enkätstudie som 
genomfördes innan 
implementeringen 
av ett säkert 
patientomvårdnadsp
rogram. 

Resultatet visade att efter 
implementeringen av ett säkert 
patientomvårdnadsprogram ökade 
användningen av utrustningen. 

Hög 
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