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SAMMANFATTNING

Nyckelord: Omorganisation, omstrukturering, sjuksköterska, vård, arbetsmiljö

Bakgrund: Omorganisationer sker ständigt inom vården för att förbättra, effektivisera och 

anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Sjuksköterskan som arbetar i denna 

turbulenta miljö har ett stort omvårdnadsansvar och har ofta hög arbetsbelastning.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan påverkas av omorganisationer i 

vården.

Metod: Studien är en deskriptiv litteraturstudie. Artikelsökningarna har gjorts i databaserna 

PubMed och Google Scholar. Artiklarna har analyserats och artiklarnas resultat har 

sammanställts. Genom en modifierad granskningsmall har artiklarna granskats och poängsatts

utifrån ett poängsystem. Tio artiklar med medel till hög kvalitet har inkluderats i studien. 

Resultat: Flera artiklar pekar på att omorganisationer innebär nedskärningar och minskade 

resurser. Detta skapar större arbetsbelastning för sjuksköterskor, allt fler krav ställs, 

arbetstillfredsställelsen minskar och sjuksköterskorna känner sig stressade och den psykiska 

ohälsan ökar. Sjuksköterskor väljer även ibland att byta jobb på grund av detta. 

Slutsats: Resurser måste sättas in för att en omorganisations förändringar inte ska behöva 

påverka sjuksköterskans redan hektiska arbetsmiljö negativt. Förändringarna som sker måste 

kommuniceras väl med de anställda och de anställda måste känna sig delaktiga i processen. 

Detta skulle bidra till mindre stress och utbrändhet hos sjuksköterskorna. Det krävs fler 

undersökningar för att se hur man skapar en bra arbetsmiljö för sjuksköterskor under en 

omorganisation.
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Abstract

Keywords: Reorganization, restructuring, nurse, health care, work environment

Background: Reorganization occurs constantly in health care to improve, streamline and 

manage the budget cuts. Nurses who works in this turbulent environment has a major 

caregiving responsibility and often have many tasks to do.

Aim: The aim of this study is to examine how the nurses are affected by reorganizations in 

health care.

Method: The study is a descriptive literature study. The search for articles were made in the 

databases PubMed and Google Scholar. The articles have been analyzed and the results of the 

articles have been compiled. Through a modified template a quality appraisal was made and 

the articles were given points based on a scoring system, ten articles with medium to high 

quality were included in the study.

Results: Several articles indicated that reorganization means cuts and reduced resources. This 

creates greater workload for nurses, more demands, job satisfaction decreases and nurses feel 

stressed and burned out and mental illness is increasing.

Conclusion: Resources must be put in so that reorganizations do not affect the nurses already 

hectic work environment. The changes must be communicated well with the employees and in

a way that they soon feel involved in the process. This would contribute to less stress and 

burnout among nurses. It requires more studies to see how to create a good working 

environment for nurses during a reorganization.
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INTRODUKTION

1.1 Sjuksköterskans roll

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Som legitimerad sjuksköterska arbetar man idag inom 

många olika verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna är varierande och man arbetar med 

barn, unga, vuxna samt äldre (Socialstyrelsen, 2005). 

Att arbeta som sjuksköterska innebär att man ska ge god omvårdnad till människor i alla 

skeden i livet. Som sjuksköterska har man ansvar för vissa medicinska insatser och 

behandlingar såsom undersökningar, läkemedelshantering och administration av läkemedel 

till patienterna. Man ska även upplysa om hälsa och goda levnadsvanor, informera om 

förebyggande insatser samt ge god omvårdnad (Vårdförbundet, 2012).

Många länder anser att sjuksköterskan är en viktig resurs i hälsoarbetet. Sjuksköterskorna är 

en arbetsgrupp som tillsammans utför de mest grundläggande tjänsterna när det gäller att hålla

människor hälsosamma, ta hand om de sjuka och skadade samt att vårda de svaga och äldre 

(WHO, 1997).

1.2 Att arbeta som sjuksköterska

De som väljer att utbilda sig och arbeta som sjuksköterska gör det ofta på grund av kontakten 

man får med människor och att man hjälper människor som är i behov av vård. Yrket innebär 

även trygghet att få ett jobb eftersom efterfrågan på sjuksköterskor är hög. Att man som 

sjuksköterska kan vidareutbilda sig sågs också som viktigt i den studie som Rognstada m fl 

har gjort (2004). 

Sjukvårds- och hälsosektorn är en av de mest utsatta sektorerna för arbetsrelaterad stress och 

detta är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom. En stressig arbetsmiljö påverkar även 

patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket, 2013). 

I en svensk studie intervjuades sjuksköterskor om deras dagliga arbete. Det visade sig att 

sjuksköterskorna ville uppfylla de krav som krävs för att kunna ge god omvårdnad till varje 
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patient men att de arbetade under hög arbetsbelastning. Som sjuksköterska arbetar man utefter

vetenskapliga rön och har att följa gällande lagar och förordningar. Sjuksköterskan ska ge 

varje patient en god vårdkvalitet. Sjuksköterskan ska ha självkännedom, visa empati och ha 

ett etiskt förhållningssätt. Fler antal patienter per sjuksköterska innebar sämre vårdkvalitet för 

patienter samt ökade risker. Sjuksköterskorna kände sig missnöjda med arbetet de utförde när 

arbetsbördan ökade (Hallin & Danielson, 2006). 

En studie gjord i Sverige, Norge och Finland studerade man sambandet mellan 

sjuksköterskors arbetsbelastning och deras involvering i patientvården, samt 

arbetstillfredsställelsen. Det visade sig att de sjuksköterskor som upplevde hög 

arbetsbelastning upplevde sämre tillfredsställelse i sitt arbete. Sjuksköterskor som trivs på 

arbetet deltar mer i omvårdnaden kring patienten (Lindqvist et. al, 2014). 

Kvist med flera (2014) visade i en kvantitativ studie att det fanns ett tydligt samband mellan 

patienternas uppfattning av vårdkvaliteten och personalens arbetstrivsel samt bemanningen. 

Tätare bemanning bidrog till att patienterna upplevde vården bättre (Kvist et. al, 2014).

1.3 Vårdmiljö och arbetsmiljö 

En bra vårdmiljö innebär att patienter, vårdpersonal och anhöriga ska känna sig välkomna, 

sedda och delaktiga. Miljön har stor betydelse för både hälsan och välbefinnandet och för 

personalen ger en god miljö stöd i vårdarbetet och tillfredsställelse i arbetet. Den miljö vi 

befinner oss i kan antingen bidra eller hämma vår möjlighet att använda vår mentala förmåga 

och att agera självständigt. Miljön är också viktig för att vi ska visa engagemang och vilja 

vara med andra människor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Arbetsmiljön är en viktig 

faktor när det kommer till hur engagerade och dedikerade personalen är till sin arbetsplats, det

resulterar även i att det på sikt går bättre för sjukhuset (Brunges & Foley-Brinza, 2014). 

Undersökningar på Magnet hospitals (sjukhus med utmärkelse för god vård) i USA har visat 

att viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö bland sjuksköterskor kräver att det finns starka och 

tydliga gruppchefer som styr arbetsgruppen åt rätt håll, den professionella integriteten med 

autonomi och möjligheten att skapa ett band med patienterna samt en miljö där personalen 

känner att det strävas efter att jobba vårdvetenskapligt (Scott, Sochalski & Aiken, 1999).
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1.4 Sjuksköterskans roll ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv

Florence Nightingale föddes år 1820 och växte upp i England. Hon var sjuksköterska och en 

reformator inom hälso- och sjukvården. Redan som 17-åring började hon intressera sig för 

samhällshygien och blev snart en av de sakkunnigaste i Europa. Hon omorganiserade 

sjuksköterskeväsendet och reformerade sjukhusen i England. Nightingale betonade 

sjuksköterskans betydelse för omvårdnaden och undervisandet (Nationalencyklopedin, 1994). 

Florence Nightingale är en viktig omvårdnadsteoretiker som ansåg att en viktig del i 

sjuksköterskans roll är att undanröja alla faktorer som påverkar patientens läkningsprocess 

negativt, både fysiska och psykosociala faktorer. Fysiska faktorer är den miljön patienten 

befinner sig i och som Nightingale menade ska vara varm, lugn, ljus, ren och ha frisk luft. 

Miljöförhållandena är något som kan hota hälsan och välbefinnandet hos patienten. 

Psykosociala faktorer kan till exempel vara sjuksköterskans uppträdande och brist på 

kommunikation med patienten eller dålig planering och organisation av vården. 

Sjuksköterskan ska kunna observera och tolka patientens behov och symtom utan att patienten

själv behöver nämna det. Organisatoriska strukturer och ledningsfunktioner är också viktigt 

för patientvårdens kvalitet. Det är patienternas behov som ska vara utgångspunkten för 

omvårdnaden, ansåg Nightingale (Kirkevold, 2000).

1.5 Verksamhet och förändringar

Hälso- och sjukvården i Sverige har sedan 1990-talet genomgått stora förändringar, och en 

effekt av dem är att besparingar har gjorts. Omstruktureringarna har påverkat vårdens 

utformning, innehåll samt kostnadsfördelning (Anell & Hjortsberg, 2001).

Sammanslagningar är sedan länge vanligt förekommande inom företagsvärlden och på senare 

tid har det blivit allt mer vanligt inom den offentliga sektorn (Riksrevisionsverket 2010). 

Syftet med en sammanslagning är att skapa något mer av verksamheterna än vad de kan 

uppnå enskilt. Men det finns forskning och studier som visar att verksamheten ofta misslyckas

att uppnå detta mervärde (Larsson 2001). 

Karolinska Institutet och Huddinge universitetssjukhus är exempel på en sammanslagning 

som skedde relativt nyligen, 2004. Den studerades av Choi, Holmberg, Löwstedt och 
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Brommels (2011) och de hävdar att sammanslagningar av vårdenheter är ett betydande 

verktyg vid omorganisationer. Chio et al. anser att de kulturella skillnaderna som finns mellan

verksamheterna kan bli ett betydande hinder för att uppnå de gemensamma målen. 

För att en verksamhet ska fungera krävs det att den är uppbyggd på en god stomme med en 

tydlig struktur över hur arbetet ska bedrivas, en framtagen värdegrund samt uppsatta mål för 

verksamheten. När en ny verksamhet byggs upp från grunden tar det tid att utarbeta och 

implementera detta och göra alla delar kända för personalen. Det kan vara ännu svårare när 

flera verksamheter slås ihop och de ska jobba under samma namn. Hur lyckad en 

sammanslagning i slutändan blir beror dels på hur den har genomförts samt hur personalen 

ställer sig till förändringen och den nya verksamheten (Johansson & Liljegren, 2013).

Vid sammanslagningar finns det enligt Bartels et al. (2006) fem faktorer som påverkar 

personalen. 

 Hur nära medarbetaren står verksamheten före sammanslagningen

 Om medarbetarna upplever att det finns en kontinuitet i processen

 Hur stor nytta de involverade tror att förändringen kan åstadkomma

 Hur bra kommunikationen är inför sammanslagningen 

 Hur kommunikationen rörande sammanslagningen utvecklas

Bartels (2006) hävdar att det ofta är den mänskliga faktorn som avgör om det kommer att 

uppstå problem under processen. Författarna menar att när människor ser att gruppen de 

identifierar sig med kan komma att förändras, då håller de fast sig vid vad de vet och ställer 

sig tveksamma till förändringen.

Sjuksköterskan kommer alltid att ställas inför nya förändringar eftersom hälso- och 

sjukvården ständigt utvecklas och forskningen går framåt. Det är därför av stor vikt att se hur 

dessa omstruktureringar och förändringar påverkar sjuksköterskan.

1.6 Problemformulering

Inom vården sker många omorganiseringar av avdelningar. Detta på grund av bland annat 

ekonomiska skäl, behov av effektiviseringar, renoveringar samt brist på vårdplatser. 

Sjuksköterskornas arbetssituation är en aktuell fråga i dagens medier. Det rapporteras om en 
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stressig arbetsmiljö, hög sjukfrånvaro, att sjuksköterskor slutar sin anställning och att det 

råder brist på sjuksköterskor. I denna studie vill vi se hur omorganisationer påverkar 

sjuksköterskorna på arbetsplatsen. 

1.7 Syfte

Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning studera hur omorganisationer inom 

sjukvården påverkar sjuksköterskans arbetssituation. 

2 METOD

2.1 Design

För denna studie valdes deskriptiv litteraturstudie som metod. En styrka med metoden är att 

man redogör de kunskaper som finns inom området för att kunna se om det finns behov av 

ytterligare forskning (Polit & Beck, 2013). 

2.2 Sökstrategi och urval 

Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar som belyser hur en omstrukturering påverkar 

sjuksköterskornas arbetssituation och arbetsmiljö. Artiklarna har sökts i databaserna PubMed 

och Google Scholar samt i inkluderade artiklars referenslistor. Kriterierna i urvalet var att de 

är skrivna på svenska eller engelska och att originalartiklarna har publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter samt att de finns tillgängliga gratis eller via Uppsala Universitets bibliotek. 

I arbetet att sålla ut artiklarna lästes titlarna och därefter abstrakten. Efter slutförd 

datainsamling har artiklarna lästs och granskats för att avgränsa relevanta artiklar. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle ha publicerats längre tillbaka än 15 år och 

artiklar som enligt granskningsmallen bedömdes ha låg kvalitet.
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Tabell 1: Artikelsökning och urval

Databas Sökord Begränsningar Antal
träffar

Lästa
abstract

Utvalda

PubMed Organization 
AND restructuring 
AND nurses 
AND effects

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

30 13 2

PubMed Restructuring
AND staff 
AND nurse

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

149 13 1

PubMed Reorganization AND 
challenges AND nurse

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

9 1 1

PubMed Hospital mergers AND 
employees 

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

26 7 2

PubMed Restructuring AND 
reorganization

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

157 10 2

Google 
Scholar

Hospital resturcturing 
AND nurses

Tillgängliga i full text på 
engelska eller svenska. 
Publicerat efter år 2000

3760 11 2

2.3 Bearbetning och analys:

De artiklar som ingår i studien har granskats av båda författarna individuellt och sedan 

diskuterats. Därefter valdes de artiklar vars titel och abstrakt bedömdes vara relevanta för 

studiens syfte. Artiklarna har granskat enligt granskningsmodellen som presenteras i Forsberg 

& Wengströms bok (2013) (se bilaga 1). Granskningsmodellen har modifierats genom att 

enbart ta huvudfrågorna i modellen. Frågorna kan besvaras med ja eller nej. Ett eget 

poängsystem har tagits fram av uppsatsförfattarna där artikeln får ett poäng för ett ja och noll 

poäng för ett nej. I granskningen av de kvalitativa artiklarna räknas 8-11 poäng som medel 

avseende kvalitet och 12-14 poäng som hög kvalitet. De kvantitativa artiklarna fick medel 

kvalitet för 6-8 poäng och 9-10 poäng för hög kvalitet. Detta gjordes för att underlätta 
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artikelgranskningen. Utifrån granskningsmallen har artiklarna delats in i grupper om hög, 

medel eller låg kvalitet. Artiklar av låg kvalitet har exkluderats. 

Artiklarna har förts in i en tabell (bilaga 2) med uppgifter om författare, titel, publiceringsår, 

syfte, datainsamlingsmetod, deltagare, bortfall, resultat samt slutsats. Kategorier och 

underkategorier har identifierats och använts för att överskådligt kunna analysera och redovisa

resultatet (Friberg, 2012).

2.3 Etiska överväganden

Då detta examensarbete är en litteraturstudie har ingen ny data samlats in som behövde 

etikprövas. En bedömning har gjorts huruvida studierna i de utvalda artiklarna har några 

etiska överväganden och om de är godkända av en etisk kommitté (Centrala 

etikprövningsnämnden, i.d). Ett kriterium har varit att den beskrivna forskningen har byggt på

ett frivilligt deltagande, antingen i intervju eller i enkät. 
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3 RESULTAT

Resultatet av uppsatsarbetet är baserat på de tio artiklar som presenters i mallen för 

artikelsökningen (se tabell 1). Artiklarna är skrivna mellan år 2000 och 2015. Samtliga har, 

enligt den granskningsmodellen som använts, medel eller hög kvalitet (se bilaga 1). Artiklarna

har sitt ursprung i Norge, Sydafrika, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland och USA. 

Samtliga artiklar behandlar frågeställningar kring omorganisation, arbetsmiljö och 

sjuksköterskan. Analysen resulterade i tre kategorier; Inställning till omorganisation, 

Omorganisationers påverkan på arbetsmiljön samt Psykisk ohälsa.

3:1 Inställning till omorganisation 

Omorganisationer presenteras som att det ska leda till en bättre och mer effektiv verksamhet 

samt att utveckla vården. Trots detta ser personalen ofta inte positivt på förändringen (Dubois 

et. al., 2013). För att en omorganisation ska bli bra bemött och kunna genomföras på ett 

smidigt och effektivt sätt är det viktigt att tidigt involvera de anställda och att få dem 

delaktiga i förändringen så att de känner att de kan vara med och påverka resultatet i 

slutänden (Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burke., 2002; Brown et. al,. 2006). 

Sjuksköterskor som är mer självständiga och som litar på sin egen förmåga ställer sig mer 

positiva till förändring och kan se områden som är möjliga att förbättra (Greenglass & Burke, 

2002). En studie av Lim (2014) säger att det är viktigt med ett kontinuerligt stöd till 

personalen under en tid av sammanslagningar samt att man ska försöka uppfylla personalens 

förväntningar för att bibehålla personalens trivsel på arbetsplatsen. Studien visar att anställda 

ofta till en början är förväntansfulla inför en omorganisering på grund av de förbättringar som 

utlovas.

3:2 Omorganisationers påverkan på arbetsmiljön

Förändringar i verksamhetens struktur

Vid omorganisationer påverkas personalen starkt av vad som sker med verksamheten då det är

dessa människor som ser till att verksamheten kan hållas öppen (Dubois et. al., 2013; 

Greenglass & Burk., 2002; Ingelsrud., 2014; Hertting et. al., 2004; Sovie et. al., 2001). När 

dessa förändringar görs påverkas ofta hela strukturen och hur sjuksköterskekårens hierarki 

och arbetsuppgifter ser ut. Man såg att det blev färre mellanled av chefer och att de nya 
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cheferna fick ett utökat ansvarsområde (Sovie et. al., 2001) samtidigt som det genomsnittliga 

antalet sjuksköterskor per patient minskade (Sovie et. al., 2001; Greenglass & Burk., 2002). 

Sjuksköterskans arbetssituation

Forskning visar att omorganisationer ofta medför minskade resurser, mindre personaltäthet, en

högre arbetsbörda, bristande rutiner och att sjuksköterskor har mindre kontroll i sitt arbete 

(Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burk., 2002; Ingelsrud., 2014; Sehlen et. al., 2009; 

Kjekshus et. al., 2014). Sovies (2001) studieresultat visar att ett minskat antal sjuksköterskor 

ledde till att antalet icke-legitimerad personal ökade. För att vårdarbetet skulle fungera fick 

icke- legitimerad personal delegering på att utföra uppgifter. 

Att arbeta i en sjukhusmiljö under en omorganisation och tiden efter denna är påfrestande för 

personalen. Förutsättningar förändras, nya rutiner skall utvecklas och implementeras och ett 

nytt upplägg för verksamheten ska införs (Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burk., 2002; 

Ingelsrud., 2014; Hertting et. al., 2004; Sovie et. al, 2001).  Som tidigare nämnts blir resultatet

att färre antal medarbetare ska utföra samma mängd eller fler arbetsuppgifter (Sovie et. al., 

2001; Greenglass & Burk., 2002). Ingelsrud (2014) studie visar att sjuksköterskor under 

omorganisationen, vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter, var tvungna att sköta 

administrativa uppgifter rörande planering och flytt av verksamhet vilket ytterligare medförde

att arbetsbelastningen ökade. Lims (2014) studie visar att personalen känner sig missnöjda på 

grund av att sammanslagningarna inte uppfyllde förväntningarna. Lim menar att detta senare 

kommer planas ut då personalen anpassar sig till förändringarna i verksamheten.

En stor frustration i sjuksköterskekåren, i samband med omorganisationer, är att deras resurser

och hjälpmedel för att utföra god vård minskar relaterat till nedskärningar och bristande 

rutiner (Dubois et. al., 2013). 

3:3 Psykisk ohälsa

Arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskan

Sjuksköterskor som berörs av omorganisationer visar en högre grad av osäkerhet på jobbet, 

lägre arbetstillfredsställelse och lägre livskvalité (Brown et. al,. 2006). De oroar sig även för 

om de kommer få behålla jobbet (Lim, 2014). Detta påverkar deras psykiska tillstånd och kan 

resultera i utbrändhet, stress, ångest och depressiva symtom (Dubois et. al., 2013; Greenglass 
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& Burke., 2002). Detta visar Greenglass & Burks (2002) studie, de menar att när antalet 

sjuksköterskor minskar innebär det en ökad belastning på arbetsgruppen och en cynisk 

inställning till arbetsplatsen och arbetsgivaren.

Det sker ofta en ökning av sjukfrånvaro och hälsoproblem under en omorganisation vilket 

antas bero på de ökade kraven som ställs på personalen (Ingelsrud., 2014; Kjekehus et. al., 

2014). I en studie gjord av Kjekshus (2014) ökar långtidssjukskrivningarna före och efter 

omorganisationer. Han förklarar det med att de anställda känner att det ställs högre krav, 

samtidigt som de inte var helt säkra på vad som förväntades av dem. Personalen blev mer 

osäkra på sitt jobb, vilket resulterade i sämre vårdkvalitet för patienterna (Kjekshus et. al., 

2014). 

Minskat välmående

Burke (2002) redovisar i sin studie att sjuksköterskor vilka stannade kvar på arbetsplatsen 

efter en omorganisation var mer osäkra inför framtiden, mindre nöjda på arbetet, hade högre 

emotionell trötthet, fler somatiska åkommor, högre frånvaro samt i mindre omfattning 

använde aktiva coping-mekanismer för att hantera jobbet än de sjuksköterskor som bytt 

arbetsplats utanför sjukhusmiljön.
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4 DISKUSSION

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en omorganisation inom vården påverkar 

sjuksköterskor med stöd av vetenskapliga artiklar i området. I resultatet framkom tre olika 

kategorier; Inställning till omorganisation, Omorganisationers påverkan på arbetsmiljön 

samt Psykisk ohälsa. 

Omstruktureringar inom sjukvården sker ofta på grund av nedskärningar i budgeten och för att

effektivisera vården samt i syfte att förbättra vården. Förändringarna som detta påverkar ofta 

sjuksköterskan negativt. Personalstyrkan minskar och det ställs högre krav på 

sjuksköterskorna och deras arbetsbelastning ökar. Detta leder till mental utmattning, stress och

utbrändhet samt psykisk ohälsa. I och med att sjuksköterskornas hälsa påverkas negativt ökar 

sjukfrånvaron och sjukskrivningarna. Studien visar också att sjuksköterskor väljer att byta 

arbetsplats som en följd av omorganisationen.

4:1 Resultatdiskussion

Flera artiklar i resultatet diskuterar omorganisationer på sjukhus runt om i världen och hur de 

påverkar verksamheten (Dubois et. al., 2013; Hetting et. al., 2004; Sovie et. al 2001; Lim., 

2014). Omorganisationer genomförs för att få till en förändring och då en förbättring av 

verksamheten eller på grund av resursbegränsningar och nedskärningar. En omorganisation 

förändrar förutsättningarna för avdelningen och det krävs att nya rutiner tillkommer (Dubois 

et. al., 2013). Det krävs att personalen involveras och ges möjligheten att påverka 

förändringarna i största möjliga utsträckning (Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burke., 

2002). Målet med omorganisationen måste kommuniceras tydligt och hur den rent praktiskt 

kommer att märkas för de anställda (Brown et. al., 2006; Lim., 2014). Trots att detta har en 

avgörande betydelse för huruvida målen uppnås, genomförs omstruktureringar med en låg 

optimism vilket medför att problem ofta uppstår (Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burk., 

2002).

Mindre resurser och för lite personal på avdelningen leder ofta till ökade krav på 

sjuksköterskorna, arbetsbelastningen blir högre och sjuksköterskorna får ett utökat ansvar. Det

är vanligt att deras arbetstillfredsställelse minskar, detta resulterar i att sjuksköterskorna 

känner sig stressade och som i en förlängning kan leda till utbrändhet, psykisk ohälsa och att 
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sjukfrånvaron och sjukskrivningarna ökar (Dubois et. al., 2013; Greenglass & Burk., 2002; 

Ingelsrud., 2014; Sehlen et. al., 2009; Kjekshus et. al., 2014). Det uppstår även osäkerheter 

kring anställningen, huruvida personalen får behålla sitt jobb (Lim, 2014). Studien av Burke 

(2002) visar att sjuksköterskor som byter arbetsplats efter omorganisationen trivs bättre på 

jobbet. Det krävs att man lägger ekonomiska resurser samt utökar bemanningen för att minska

arbetsbelastningen så att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar på sin arbetsplats och inom 

vården (Burke, 2002). Därmed höjer man också vårdkvalitén så att patienterna känner sig 

nöjda och trygga med vården de får (Hetting et. al. 2004).

Florence Nightingale förespråkade att störande faktorer som påverkar patientvården skall 

elimineras. Faktorer som påverkar patienten är dålig planering, bristande organisation, dålig 

kommunikation samt hur vårdpersonal uppträder. Nightingale menade även på att 

organisatoriska strukturer är viktiga för vårdkvalité och att dessa ska vara stabila (Kirkevold, 

2000). Även om mycket av det Nightingale tar upp är relevant för patientvården idag, att 

sjuksköterskan ska försöka eliminera störande faktorer så kan detta vara svårt under en period 

av stress och tumult som omorganisationer innebär för sjuksköterskan. Vidare sa Nightingale 

att sjuksköterskan ska kunna se patienters behov utan att fråga, även det blir svårt att se när 

sjuksköterskan arbetar under tidspress, ökade krav och får allt mer administrativa uppgifter. 

I nyhetsflödet kommer många rapporteringar om sjuksköterskors arbetssituation, bristen på 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt brister och fel som sker inom vården. 

Sjuksköterskor arbetar direkt med patienten och arbetar under stress och höga krav, det är 

därför viktigt att arbetsmiljön, omvårdnaden och patientsäkerheten inte får påverkas negativt 

av omorganisationen. Arbetsmiljöverket (2013) skriver att personal i den offentliga sektorn är 

den mest utsatta för stress och att detta i sin tur påverkar patientsäkerheten. 

Man kan ifrågasätta om en omorganisation är etiskt försvarbar om den medför de 

konsekvenser som de medtagna artiklarna i den här studien redovisar. Det behöver 

genomföras fler studier där man inriktar sig på kostnaderna för verksamheten före respektive 

efter en omorganisation så att man kan utvärdera om de ekonomiska målen för 

omorganisationen har uppfyllts. Det är också viktigt att man studerar vad omorganisationen i 

sig har kostat i form av sjukfrånvaro, produktionsbortfall, patientsäkerhet och vårdkvalitet 

samt sjuksköterskornas arbetssituation under processen. Personalens ökade psykiska ohälsa 

samt sjukskrivningar och uppskjutna eller felaktiga vårdinsatser belastar både individen och 
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samhället med kostnader. Om inte sådan studier görs kan man inte fastställa om en 

omorganisation är etisk försvarbar och ett försvarbart nyttjande av samhälleliga resurser.

Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att före eller i ett tidigt skede informera personalen om 

vad som sker, hur det ska ske och varför det sker samt att skapa delaktighet, och att ta vara på 

deras synpunkter, detta för att minska risken för ökad stress och att sjuksköterskornas 

välmående äventyras. Johansson & Liljegren (2013) skriver att för förändringarna ska bli 

optimala är det viktigt att personalen ställer sig positiva till dem. Personalens inställning 

spelar stor roll i hur lyckad en förändring blir men också hur förändringen genomförs. Det 

krävs att en verksamhet har en stabil stomme med tydliga riktlinjer för att den ska fungera. 

Detta visas även resultatet i vår studie. 

Hallin & Danielssons (2006) samt Kvists (2014) studier visar att fler antal patienter per 

sjuksköterska innebär sämre vårdkvalitet för patienter samt ökade risker i säkerheten. Likaså 

Khamisa (2015) som i sin studie visat att sjuksköterskor som är stressade och utbrända kan 

medföra att man i sitt yrkesutövande kompromissa på produktiviteten och kvalitén av vården. 

Han fortsätter med att med ökade resurser inom vården kan stressen minska för 

sjuksköterskorna (Khamisa, 2015). Det är viktigt att inse att det vid förändringar blir rörigt 

och krävande för sjuksköterskor, och se till att detta kompenseras så att omorganisationen 

flyter på smidigt och att personalen mår bra och arbetar under bra förhållanden där deras 

välmående inte påverkas negativt och där patientsäkerheten inte riskeras.

4:2 Metoddiskussion

Litteraturstudie valdes som metod för att få en övergripande bild av hur sjuksköterskor 

påverkas av omorganisationer. En kvalitativ studie hade enbart kunnat visa på hur 

sjuksköterskor påverkats på den enskilda verksamheten, men det hade inte varit möjligt att 

generalisera resultatet på omorganisationer som sker i vårdsektorn i stort. Kvantitativ metod 

hade varit ett alternativ om man kunnat nå ut till ett stort antal sjuksköterskor landet över, men

på grund av studiens omfattning kändes detta inte möjligt och därför valdes litteraturstudie 

som metod. 

Inför studien gjordes en artikelsökning för att se om det fanns artiklar som överensstämde 

med studiens syfte. Under sökningsprocessen upptäcktes relevanta sökord som användes för 
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att smalna av och begränsa sökningarna och endast få med artiklar av relevans. Under 

sökningen hittades artiklar som passade till syftet men som inte fanns i full text och kunde 

därför inte inkluderas i studien, detta kan ses som en svaghet då dessa artiklar eventuellt 

kunde ha tagit upp andra faktorer eller belyst frågeställningen ur ett annat perspektiv och 

påverkat resultatet. 

Sökresultatet av artiklarna fördes in i en översiktstabell för att enkelt få en överblick av 

sökningarna (tabell 1). Artiklarna vi valde att inkludera i studien kunde vara upp till 15 år 

gamla. Detta kan ses som en nackdel då forskning är en färskvara och kan komma att ändras 

över tiden. Vi resonerade och kom fram till att på grund av den begränsade forskningen i 

ämnet ville vi ta med äldre studier också. Vi diskuterade även den grundläggande 

uppfattningen om en god arbetsmiljö och hur personal påverkas av förändringar inte har 

förändrats drastiskt under de senaste 15 åren. Dock är de flesta av de inkluderade artiklarna 

inte äldre än år 2000. 

Uppsatsen baseras endast på artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och 

magasin och som därmed har blivit kritiskt granskade och godkända före publiceringen. Den 

granskningsmall som har använts är en beprövad mall av Forsberg & Wengström (2013). 

Mallen (bilaga 1) har modifierats och förenklats något för att bli mer överskådlig och på så 

sätt underlätta granskningen. Vi anser inte att detta är en svaghet eftersom huvudfrågorna i 

mallen är kvar. Baserat på den modifierade granskningsmallen utformades ett poängsystem 

för att lättare kunna avgöra hur hög kvalitet respektive artikeln höll; låg, medel eller hög 

kvalitet. Artiklar med poäng motsvarande låg kvalitet valdes bort i syfte att nå ett 

studieresultat med högre tillförlitlighet. Poängsystemet och poängintervallen för bedömningen

av artiklarnas kvalitet utarbetades av uppsatsförfattarna, därför är det möjligt att andra 

granskare skulle ha kvalificerat artiklarna annorlunda och med ett annat resultat.

Artikelsökningen i de olika databaserna och urvalet av artiklarna gjordes av uppsatsförfattarna

individuellt. Det kan ha påverkat vilka artiklar arbetet grundar sig på eftersom urvalet är 

baserat på individuell tolkning. Detta kompenseras av att båda författarna studerade och 

granskade artiklarna i urvalet och gjorde en gemensam bedömning av artiklarna och deras 

poäng innan de beslutades ingå i arbetet.
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En styrka med studien är att samtliga artiklar som den baseras på, och som uppfyllde 

poängsystemets kriterier om medel eller hög kvalitet, visar på samma resultat, nämligen att 

omorganisationer medför många problem i verksamheten och skapar stress för sjuksköterskor.

Denna överensstämmelse ökar studiens trovärdighet. En annan styrka är att artiklarna är från 

flera länder, och kontinenter, skrivna oberoende av varandra. Det gör att man lättare kan 

generalisera att omorganisationer har många negativa konsekvenser. En svaghet är att två av 

artiklarna är skrivna av delvis samma författare (Burke, R) vilket kan ha influerat den senare 

artikeln som skrivits på grund av hans förkunskaper.

5 Slutsats
Uppsatsförfattarnas slutsats av studien är att resurser måste tillsätts för att genomföra en 

omorganisation så att inte det arbetet inkräktar på sjuksköterskornas ordinarie arbetsuppgifter 

och ökar deras arbetsbelastningen. Vidare måste förändringen kommuniceras väl och 

kontinuerligt och förankras hos de anställda så att stressfaktorer minimeras. En annan viktig 

faktor är att det skapas möjlighet för personal att tidigt vara delaktiga i processen. Detta skulle

bidra till mindre stress och frustration och därmed lägre sjukfrånvaro. Vi kan vidare se att det 

krävs mer resurser och forskning kring hur man under en omorganisation skapar en bra 

arbetsmiljö som gynnar sjuksköterskorna. 
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7 BILAGOR

Bilaga 1

Checklista för kvalitativa artiklar

JA = 1 POÄNG  NEJ = 0 POÄNG       

8-11 POÄNG = MEDEL 12-14POÄNG = HÖG

Är syftet med studien beskrivet? JA NEJ

Är designen av studien relevant? JA NEJ

Är urvalskriterier tydligt beskrivna? JA NEJ

Beskrevs urvalsmetoden? JA NEJ

Beskrevs undersökningsgruppen? JA NEJ

Är undersökningsgruppen lämplig? JA NEJ

Beskrivs datainsamlingsmetoden? JA NEJ

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? JA NEJ

Är resultatet trovärdigt? JA NEJ

Kan resultaten återkopplas till frågeställningen? JA NEJ

Stöder insamlad data resultatet? JA NEJ

Har resultatet klinisk relevans?  JA NEJ

Finns risk för bias? JA NEJ
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Checklista för kvantitativa artiklar

JA = 1 POÄNG  NEJ = 0 POÄNG       

6-8 POÄNG = MEDEL 9-10 POÄNG = HÖG

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  JA NEJ

Är designen lämplig utifrån syftet? JA NEJ

Är inklusions/exklusionskriterier beskrivna? JA NEJ

Beskrevs urvalsmetoden? JA NEJ

Beskrivs antalet deltagare? JA NEJ

Är undersökningsgruppen representativ? JA NEJ

Var reliabiliteten beräknad? JA NEJ

Var validiteten diskuterad? JA NEJ

Beskrevs bortfallet? JA NEJ

Kan resultatet ha klinisk betydelse? JA NEJ

26



Bilaga 2  

Artikel
(titel, författare, land,

år)
Syfte Metod Resultat Kvalitet

Titel: The psychological 
effects of organizational 
restructuring on nurses

Författare: Brown, H., 
Zijlstra F., Lyons E.
Land: England
År: 2006

Se hur sjuksköterskor 
involverade i en 
omorganisation påverkas i 
förhållande till 
sjuksköterskor som ej var 
involverade

Sjuksköterskor fick svara på ett 
frågeformulär vid två tillfällen med sex
månaders mellanrum. 

351 sjuksköterskor deltog i 
undersökningen.

Sjuksköterskorna som var 
involverade i en omorganisation 
visade signifikant större osäkerhet 
på jobbet, lägre 
arbetstillfredsställelse, mer 
utmattade fysiskt/psykiskt än 
sköterskor ej involverade 
(p=<0.05).

Medel

Titel: Survivors and 
victims of hospital 
restructuring and 
downsizing: who are the 
real victims?

Författare: Burke, R
Land: USA
År: 2002

Undersöka hur 
omstruktureringar på 
sjukhus påverkar 
sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse samt 
psykiska hälsa.

Sjuksköterskor på sjukhus svarade på 
samma enkät två gånger med tre års 
mellanrum.

Enkäten skickades ut till 3892 
sjuksköterskor med 1363 svarande. Tre
år senare svarade 925 av de 3892.

Signifikanta skillnader visades 
mellan sjuksköterskor som efter 
omorganisation stannat kvar på 
arbetsplatsen jämfört med 
sjuksköterskor som valde att byta 
arbetsplats. Arbetstillfredsställelsen
var lägre (p=0,001) och den psykisk
hälsa var sämre (p=0.05) hos 
sjuksköterskor som valde att stanna
kvar.

Medel
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Titel: Why some 
employees adopt or resist
reorganization of work 
practices in health care: 
associations between 
perceived loss of 
resources, burnout, and 
attitudes to change

Författare: Dubois, CA, 
Bentein, K, Mansour JB, 
Gilbert F, Bédard JL
Land: Kanada
År: 2013

Studera sambandet mellan 
minskade resurser, 
utbrändhet och attityder 
kring omorganisationer 
inom sjukvården 

Studien utfördes på fem hälso- och 
socialcenter (health and social service 
centres) där omorganisationer 
genomfördes. En enkät skickades ut två
gånger med 12 månader emellan. 96 
personer deltog. 

Minskade resurser under 
omorganisationer påverkar 
personalens psykiska tillstånd. 
Utbrändhet, stress, ångest och 
depressiva symtom ökade 
signifikant (p=<0,005) under 
omorganisationen.

Medel

Titel: Hospital 
restructuring and burnout

Författare: Greenglass, 
E & Burke, R
Land: USA
År: 2002

Undersökning av hur 
omstruktureringar påverkar 
förekomsten av utbrändhet 
bland sjuksköterskor.

Sjuksköterskor svarade på ett 
frågeformulär.

3892 randomiserat utvalda 
sjuksköterskor ur en grupp av 4500, 
1363 svarade.

Omstruktureringar resulterade i en 
signifikant ökning av antalet 
utbrända sjuksköterskor. De 
faktorer som påverkar utbrändheten
ökade med 31% under 
omorganisationen så som minskade
resurser och organisatoriska 
förändringar. .

Medel
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Titel: Downsizing and 
reorganization: demands, 
challenges and ambiguity
for registered nurses

Författare: Hertting A, 
Nilsson K, Theorell T, 
Sätterlund Larsson U
Land: Sverige
År: 2004

Att undersöka hur 
sjuksköterskor hanterade sin
arbetssituation under en 
period av nedskärningar och 
omorganisation

14 sjuksköterskor intervjuades. 
Sjuksköterskorna intervjuades under 
1997 och följdes upp 1 år senare och 
sen igen 2001

Under omorganisationen upplevde 
sjuksköterskorna stress, de kände 
misstro mot arbetsgivaren, kände 
krav och utmattning i arbetet samt 
oklarheter i professionen (kände sig
som läkarens sekreterare) 

Hög

Titel: Reorganization 
increases long-term 
sickness absence at all 
levels of hospital staff: 
panel data analysis of 
employees of Norwegian 
public hospitals

Författare: Ingelsrud, M 
H
Land: Norge
År: 2014

Studera hur 
omorganisationer påverkar 
långtidssjukskrivningar hos 
vårdpersonal. 

Personalens sjukfrånvaro inhämtades 
ur register år 2005 och 2007.

Personal fick besvara enkät rörande 
frågor om 5 typer av omorganisation 
(sammanslagningar, uppdelning av 
avdelningar, skapande av nya 
avdelningar, nedstängning av 
avdelningar och omfördelning av 
personalen). 

Antalet dagar av 
långtidssjukskrivning ökar vid en 
omorganisation med 8-9%. En viss 
signifikant skillnad finns mellan 
personalen beroende på 
utbildningsnivå, där de med lägre 
utbildning hade i genomsnitt 39 
dagars sjukskrivning medan läkare 
hade 9,4 dagar.  

Medel
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Titel: The effect of 
hospital mergers on long-
term sickness absence 
among hospital 
employees: a fixed 
effects multivariate 
regression analysis using 
panel data

Författare: Kjekshus 
LE, Bernstöm VH, Dahl 
E & Lorentzen T
Land: Norge
År: 2014

Undersöka hur 
sammanslagningar påverkar 
långtidssjukskrivningar hos 
sjukvårdspersonal

Data från 57 sjukhus involverade i 23 
sammanslagningar involverades. 
Sjukskrivningarna förklarades via 
multivariabel regressionsanalys och 
paneldata.

Resultatet visar att det finns en 
signifikant betydande effekt på 
sjukfrånvaron under den inledande 
fasen av sammanslagningar samt 2 
till 4 år efter sammanslagningen. 
Långtidssjukskrivningarna ökade 
med 1,6%. 

Medel

Titel: Impact of hospital 
mergers on staff job 
satisfaction: a 
quantitative study

Författare: Lim KK
Land: Storbritannien 
År: 2014

Bedöma effekterna av 
sammanslagningar på 
sjukhus i England och hur 
det påverkar personalens 
arbetstillfredsställelse 

Data samlades in från en årligen 
utskickad enkät rörande 
personalnöjdhet. Endast de vilka varit 
med innan och efter sammanslagningen
inkluderas då detta krävs för att kunna 
se en förändring i 
arbetstillfredsställelsen. Man jämförde 
mellan sjukhus som genomgått en 
sammanslagning och de som inte gjort 
det. 

Sammanslagningar av sjukhus har 
under det första året en liten men 
signifikant positiv effekt på 
personalens arbetstillfredsställelse 
(p=<0,004) som 2-4 år efter 
sammanslagning sjunker till en 
neutral nivå. 

Medel
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Titel: Job stress and job 
satisfaction of physicians,
radiographers, nurses and
physicists working in 
radiotherapy: a 
multicenter analysis by 
the DEGRO Quality of 
Life Work Group

Författare: Sehlen S, 
Vordermark D, Schäfer 
C, Herschbach P, Bayerl 
A, Pigorsch S, Rittweger 
J, Dormin C, Bölling T, 
Wypior H J, Zehentmayr 
F, Schulze W, Geinitz H
Land: Tyskland
År: 2009

Analysera faktorer som 
orsakar stress och påverkar 
arbetstillfredsställelsen hos 
personalen under 
omstrukturering. 

Enkät sändes ut till deltagarna på 8 
universitets-sjukhus och 3 sjukhus. 
Personalen på 11 avdelningar svarade 
på enkäten, motsvarade 406 av 534 
anställda. 

Omstruktureringar inom hälso- och 
sjukvården och minskad 
finansiering har lett till 
nedskärningar inom sjukvården. 
Detta påverkar arbetsmiljön och är 
en signifikant faktor till stress och 
utbrändhet (p=< 0,001) bland 
personalen. 

Medel

Titel: Hospital 
Restructuring and Its 
Impact on Outcomes: 
Nursing Staff 
Regulations are 
Premature

Författare: Sovie M & 
Jawad A.
Land: USA
År: 2001

Beskriva hur 
omstruktureringar påverkar 
vårdstrukturen, patientvård 
samt utfall av utvalda 
behandlingar.

29 universitetssjukhus deltog. Data 
samlades in enligt ”the Donabedian 
model” rörande omvårdnad, process 
samt utfallet före/efter 
omstruktureringen. 

Omstruktureringar på 
vårdavdelningar resulterar i de 
flesta fall i att strukturen i 
sköterskekåren förändras. Färre 
chefer med mer ansvar. Signifikant 
minskat antal sjuksköterskor per 
patient ( 5% mindre tid med 
sjuksköterskan per dygn) på 
avdelningen. Signifikant högre 
andel bortdelegerade 
arbetsuppgifter ( 12%).

Medel
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