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SAMMANFATTNING&

Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för 
vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta 
patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter 
påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. De far illa, erhåller vårdskador och 
tappar förtroendet till hälso- och sjukvård. Syfte: Att kartlägga faktorer som påverkar 
patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån sjuksköterskors perspektiv. Metod: En allmän 
litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Åtta artiklar med kvantitativ ansats och fyra med 
kvalitativ ansats har studerats. Resultat: Tidsbrist, övertid och låg bemanning är faktorer 
som leder till att arbete lämnas ogjort och ses utgöra risk för patientsäkerhet. Sjuksköterskor 
som är missnöjda med sitt arbete utgör risk för patientsäkerhet. Händelserapportering 
främjar patientsäkerhet, men sjuksköterskor rapporterar inte alla incidenter. Sjuksköterskor 
förväntar sig ett tydligt ledarskap där tydliga rutiner, riktlinjer och regler upprättas, men 
sjuksköterskor behöver även ett egenintresse gällande patientsäkerhet som påverkar utfallet. 
Slutsats: Ökad bemanning, lägre arbetsbelastning och ett tydligt ledarskap med fokus på 
patientsäkerhetsarbete främjar patientsäkerhet. En engagerad ledning som lyfter 
patientsäkerhetsfrågor och möjliggör utbildning i patientsäkerhet kan få sjuksköterskor att 
rapportera incidenter i ett förbättringsarbete som främjar patientsäkerhet. Missnöje kan 
förhindras genom långsiktigt förbättringsarbete i verksamheten. 

Nyckelord: Arbetsbelastning, ogjorda arbetsuppgifter, patientsäkerhet, sjuksköterskor   



ABSTRACT&

Background: Patient safety referred to be a protection against injuries caused by health 
care. Patients are still exposed to injuries caused by health care due shortcomings in patient 
safety. Nurses have a responsibility to work patiently and eliminate risks that affects patient 
safety. Problem: Patients are adversely affected if patient safety is not followed. Their 
getting maltreated, obtains injuries caused by health care and loses faith in health care. Aim: 
To map factors that affect patient safety in wards from abroad nurses’ perspective. Method: 
A general literature review in accordance Friberg (2012). Eight articles with quantitative 
approach and four articles with qualitative approach items has been studied. Result: Time 
constraints and low staffing levels are factors which leads to care left undone and is a risk to 
patient safety. Nurses dissatisfied with their work constitutes a risk to patient safety. Incident 
reporting facilitate patient safety, but nurses does not always report all incidents. Nurses 
expects clearly leadership where routines, guidelines and rules established, but nurses also 
need a vested interest current patient safety that effects the outcome. Conclusion: An 
increased staffing, lower workload and a clearly leadership with focus in patient safety 
facilitates patient safety. Engaged management that highlights patient safety issues and 
enable patient safety education can get nurses to rapport incidents in an improvement work 
that promotes patient safety. Dissatisfaction can be prevented if long term improvement 
work takes place in workplace.  

Keywords: Care left undone, nurses, patient safety, workload 
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1& INLEDNING&

Sjuksköterskor ska arbeta för att lindra lidande och förebygga ohälsa. I arbetet som 
sjuksköterska omfattas ett gediget omvårdnadsarbete med att skapa goda relationer till 
patienter, närstående och kollegor. Sjuksköterskor har även ansvar över att administrera 
läkemedel för att exempelvis smärtlindra, stanna kvar i svåra samtal, skratta i glada stunder, 
undervisa patienter och mer därtill. Ibland kan det uppstå händelser och situationer i 
sjuksköterskors arbete som kan påverka patienters vård. Ett patientsäkerhetsarbete krävs på 
alla arbetsplatser för att säkerställa att alla patienter ges god och säker vård utan lidande. För 
att uppnå bästa möjliga vård ska patientsäkerhet alltid stå i fokus. Trots detta prioriteras inte 
patientsäkerhet alltid i den utsträckningen den borde, men det är inte enbart sjuksköterskor 
som kan bära ansvaret för detta. Under inledningen av examensarbetet presenterades flera 
problemområden. Ett av dem var efterfrågat av forskargruppen Comcare på Mälardalens 
högskola [MDH] vid Akademin för hälsa vård och välfärd [HVV] som inriktade sig mot 
patientsäkerhet.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen blev säkerheten för patienter ett faktum och 
det talades omfattande gällande den rådande bristen på sjuksköterskor och konsekvenserna 
det medförde framförallt för patienter. Ämnet patientsäkerhet blev därmed ett intresse, 
framför allt innebörden av att patientsäkerhetsarbete efterföljs och hur viktigt det är att 
arbeta säkert för patienter, kollegor inom andra professioner och för sig själv som 
sjuksköterska. Därmed är vår önskan med denna uppsats att fortsätta i denna riktning för att 
öka medvetenheten kring patientsäkerhet och bidra till ökad kunskap kring varför brister 
uppkommer i sjuksköterskors arbete vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten. 

2& BAKGRUND&

I denna del tydliggörs lagstiftning och styrdokument, patientsäkerhet och 
patientsäkerhetsarbete, anmälningar enligt Lex Maria samt sjuksköterskors ansvar relaterat 
till patientsäkerhet. Tidigare forskning inom ämnet kommer presenteras utifrån två 
infallsvinklar; patienters perspektiv och organisatoriskt perspektiv. Därefter redovisas 
Erikssons teori om lidande och processfaktorer. Bakgrunden avslutas med examensarbetets 
problemformulering. 
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2.1& Lagstiftning&och&styrdokument&

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa och denna ska bedrivas på ett sätt som uppfyller kraven för god vård. För att 
uppnå detta krävs lättillgänglighet och att patienters behov av trygghet, kontinuitet och 
säkerhet i vården ska tillgodoses. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att 
säkerställa hög patientsäkerhet. All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är 
skyldiga enligt lag att bidra till och upprätthålla hög patientsäkerhet. Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som uppfyller kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Vidare lyfts att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskador.  

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig och psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är 
bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov 
eller avlidit (Patientsäkerhetslag SFS 2010:659 1 kap. 5§). 

Sveriges kommuner och Landsting [SKL] (2017) och Socialstyrelsen (2017) beskriver 
gemensamt att patientsäkerhet innebär att skydda patienter från vårdskada när de erhåller 
vård, vilket även beskrivs i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Vid eventuell skada måste 
denna rapporteras och utredas. Vidare framgår i lagen att vårdgivaren även ska rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg [IVO] om det finns skälig anledning att befara att en 
person med legitimation för sitt yrke inom hälso- och sjukvården som är verksam eller har 
varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra fara för patientsäkerhet. Patientlagen (SFS 
2014:821) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver gemensamt att patienter som 
drabbats av vårdskada snarast ska informeras om att det inträffat en händelse som har 
medfört skada, vilka åtgärder vårdgivare vidtagit för att undvika att liknande händelser sker, 
vilka möjligheter patienten har för att anmäla klagomål samt rättigheten till att begära 
ersättning. Patienter och dess närstående ska även få möjlighet att delta i vårdgivarens 
patientsäkerhetsarbete. Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patienters ställning samt främja patienters 
integritet, självbestämmande och delaktighet. Om patienter har synpunkter eller klagomål 
har de enligt Patientlagen (SFS 2014:821) rätt till stöd från patientnämnden. 
Patientnämnden ska enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (SFS 
2017:372) hjälpa patienter och dess närstående att framföra klagomål och få svar på dessa av 
vårdgivaren. De ska tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för 
att ta till vara på sina intressen i hälso- och sjukvården, hjälpa patienter att vända sig till rätt 
myndighet och främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.  
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2.2& Patientsäkerhet&och&patientsäkerhetsarbete&

Patientsäkerhet är enligt Johansson (2015) svårt att definiera eftersom begreppet inte säger 
vilken nivå säkerheten skall ha och vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå hög 
patientsäkerhet. Lindh och Sahlqvist (2012) och Socialstyrelsen (2018) skriver gemensamt 
att patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2017) att 
hög patientsäkerhet uppnås genom att både patienten och personalen är delaktiga i 
patientsäkerhetsarbetet, att det råder god patientsäkerhetskultur samt att vårdskador 
undviks genom ett riskförebyggande förhållningssätt och målet med patientsäkerhet är att 
ingen patient skall drabbas av vårdskada.  

Alla medarbetare i hälso-och sjukvården behöver ha kännedom kring risker och brister i 
arbetet för att på så vis kunna arbeta patientsäkert. Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
som innehåller avvikelsehantering, noggranna analyser gällande risker, tidigare inträffade 
händelser samt tillbud möjliggör identifiering av områden med bristande säkerhet. Arbetet 
ger i sin tur förutsättning för åtgärder och uppföljning av patientsäkerhetsarbete (SKL, 2017). 
Hälso- och sjukvården är föränderlig och består av ett komplext samband mellan människor, 
organisation och teknik. Inom den finns förutsättningar som påverkar verksamheterna 
såsom bemanning av sjuksköterskor, patienters behov eller tillgången till resurser och 
politiska beslut. Hög patientsäkerhet kräver samarbete och anpassning (Socialstyrelsen, 
2017). Alla förändringar som sker i hälso- och sjukvården kräver att arbetet anpassas utifrån 
dem. Om anpassningen av arbetet sker oreflekterat kan det leda till vårdskador. Alla 
medarbetare har ett ansvar att arbeta riskmedvetet och förebyggande samt kommunicera och 
samarbeta för att förhindra uppkomst av vårdskador. Säkerhet i hälso- och sjukvård skapas 
genom samarbete mellan medarbetare (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskor är en viktig 
barriär för avvärjning av risker genom sin förmåga till anpassning utefter arbetet 
(Socialstyrelsen, 2017). Lindh och Sahlqvist (2012) stärker detta genom att belysa hur 
verksamheter med hög riskmedvetenhet innefattar att medarbetarna arbetar på sätt där de 
inte utsätter sig för onödiga risker i sitt arbete. 

2.3& Anmälningar&vid&bristande&patientvård&

Om patienter skulle utsättas för händelser som skulle kunna medföra eller har medfört 
vårdskada har vårdgivaren skyldighet att anmäla detta till IVO (Patientsäkerhetslagen, SFS 
2010:659). Anmälan genomförs i enlighet med vad som kallas Lex Maria-regeln. Anmälan 
ska göras snarast efter inträffad händelse via IVO:s hemsida. Denna anmälan ska innehålla 
uppgifter om händelsen, patienten, vårdgivaren, konsekvenser eller möjliga konsekvenser 
som skulle kunna ha inträffat för patienten eller patienterna samt utredning om vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete (IVO, 2017). När en rapport är inskickad eller samtidigt 
som rapporten skickas ska även vårdgivaren påbörja en egen utredning av själva händelsen. 
Syftet med att vårdgivaren har anmälningsskyldighet vid inträffade händelser är att faktorer 
som har påverkat händelseförloppet ska kunna kartläggas. För att säkerställa att upprepning 
av det inträffade inte sker eller att åtgärderna begränsar effekterna av sådana händelser om 
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det inte är möjligt att förhindra upprepning helt. Privatpersoner kan inte göra anmälningar i 
enlighet med Lex Maria (IVO, 2017). 

IVO:s ansvar är att ta del av vårdgivarens utredningar och slutsatser gällande 
händelseförlopp, orsaker och åtgärder. De värderar sedan vårdgivarens slutsatser gällande 
utredningen och om de framstår som rimliga avslutas ärendet. Om lagens krav på Lex Maria-
utredningen inte uppfylls eller om allvarliga brister skulle framkomma ska IVO öppna ett 
initiativärende för vidare utredning. IVO ansvarar även för att sprida information om 
anmälda händelser och vidta de åtgärder anmälningarna motiverar för att uppnå hög 
patientsäkerhet (IVO, 2017). Under 2016 inkom 2 740 Lex Maria-anmälningar från 
vårdgivare där händelser hade inträffat. Samma år inkom 7 181 anmälningar från patienter i 
enlighet med patientsäkerhetslagen. Av dessa blev 4 193 utredda i sak. Patienter kan således 
anmäla klagomål och lämna synpunkter gällande hälso- och sjukvård till IVO i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen, det skall göras på IVO:s hemsida. Innan patienter anmäler klagomål 
till IVO skall patienter kontakta ansvarig vårdgivare och patienter kan genom denna process 
få stöd av patientnämnden. Utifrån statistiken framkommer det att de allra flesta 
anmälningarna enligt Lex Maria och i enlighet med patientsäkerhetslagen gäller vård och 
behandling (IVO, 2017). Varje år sker även en ökning av Lex Maria-anmälningar och 
anmälningar enligt patientsäkerhetslagen (IVO, 2017). 

2.4& Sjuksköterskors&ansvar&relaterat&till&patientsäkerhet&

Sjuksköterskors ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande (International Council of Nurses [ICN], 2014). I vårdandet av patienter måste 
sjuksköterskor ta hänsyn till säkerheten. I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) ska sjuksköterskor arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar 
patienters vård. I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor framgår att patienter ska erhålla god och säker vård. Sjuksköterskor ska 
kritiskt reflektera och utveckla god och säker vårdmiljö, kunna göra riskbedömningar och 
deltaga i analyser i relation till förebyggande arbete mot vårdskador (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Vidare ska sjuksköterskor identifiera förbättringsåtgärder och 
deltaga i uppföljning och åtgärder, kunna hantera läkemedel på ett säkert sätt, kunna 
rapportera risker för vårdskada och händelser som hade kunnat medföra vårdskada samt 
värna om säker informationsöverföring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor 
arbetar främst säkert för patienter, men arbetet omfattar även kollegor, medarbetare och 
dem själva som sjuksköterskor. I yrkesrollen ska sjuksköterskor även vara förebilder för 
studenter. Sjuksköterskor ska även ansvara över att patientsäkerhet på vårdavdelningar 
efterföljs (ICN, 2014).  

2.5& Tidigare&forskning&

I denna del presenteras tidigare forskning utifrån patienters perspektiv och ett 
organisatoriskt perspektiv. 
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2.5.1% Patientsäkerhet%utifrån%patienters%perspektiv%%

Övergripande forskning visar på brister i arbetet gentemot patienter och patienters 
upplevelser av sjuksköterskors arbete gällande säkerhet. Patienter lyfter att tidsbristen hos 
sjuksköterskor har negativ inverkan på den vård de erhåller. De behöver känna tillit till 
sjuksköterskor och känna av deras närvaro för att känna sig säkra under vårdtiden. De menar 
att tidsbristen riskerade lyhördheten hos sjuksköterskor vilket i sin tur påverkade säkerheten 
i patienters återhämtning. Patienter belyser att de upplever säkerhet när sjuksköterskor 
frekvent ger dem tid och när de ofta är närvarande i patienters rum. Vid tidsbrist kan 
sjuksköterskor ej åstadkomma och infinna trygghet och närvaro och på så vis få patienter att 
känna sig säkra under vårdtiden (Lovink, Kars, Ginkel & Schoonhoven, 2015; Teng, Hasiao & 
Chou, 2010; Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Vaismoradi et al. (2011) beskriver 
tid som indirekt relaterat till patienters upplevelse av säkerhet. Patienter upplever att när 
sjuksköterskor ger dem tid kan de bygga en förtroendefull relation till varandra. Vilket i sin 
tur ökar patienters upplevelse av att sjuksköterskor ger dem bästa möjliga vård.  

Patienter upplever säkerhet när de får vara delaktiga i sin vård och när det finns tydligt 
dokumenterade vårdplaner som upprättats av sjuksköterskor (Vaismoradi et al., 2011). I en 
artikel av Eriksson och Svedlund (2005) uppmärksammas att patienter känner missnöje över 
att behöva kämpa för bekräftelse. Missnöjet har resulterat i att patienter har tappat 
förtroendet för vården. Patienter upplever kommunikationsproblem, problem med 
bemanning och fel i administrering av läkemedel som faktorer i sjuksköterskors arbete vilka 
har negativ inverkan på säkerheten. De menar även att försening och avsaknaden av 
information innebär brister i säkerheten (Rathert, Brandt & Williams, 2011). Dock råder det 
delade meningar utifrån patienters perspektiv kring deras egna roll i att vara delaktig i sin 
vård. Vissa patienter anser att sjuksköterskor skall ha kompetens och resurser att arbeta 
patientsäkert utifrån tidigare journalanteckningar från tidigare vårdtillfällen (Vaismoradi, 
Jordan & Kangasniemi, 2014). Vidare upplever patienter enligt Vaismoradi et al. (2014) att 
sjuksköterskor tar för givet att patienter vet vad som kommer hända dem under vårdtiden 
och att adekvat information uteblir. I sin tur leder detta till att patienter inte vill vara 
engagerade i sin vård. Den framtagna forskningen visar gemensamt på olika faktorer som 
hotar eller riskerar hota patientsäkerhet utifrån patienters perspektiv.  

2.5.2% Patientsäkerhet%ur%ett%organisatoriskt%perspektiv%

I en artikel av Weaver och Lindgren (2017) framgår att avdelningschefen ska ha yttersta 
ansvaret för patientsäkerhet samt att sjuksköterskor efterföljer det. Ansvaret gäller främst 
bemanning och patientflöde mellan olika vårdavdelningar för att rätt patienter hamnar på 
rätt avdelning efter behov. Vidare rör det även krishantering och ansvar över att representera 
sjukhuset på och utanför arbetet.  

Ledningens ansvar i patientsäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor 
att utföra ett säkert arbete. Förutsättningar som exempelvis stöd, engagemang och att skydda 
dem från arbetsskador genom att uppmuntra dem till användning av arbetsredskap. 
Ledningens ansvar är även att göra sjuksköterskor medvetna om vilka risker som finns i 
arbetet (Weng, Huang, Huang & Wang, 2012; Wong, Cummings & Ducharme 2013a). Wong 
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et al. (2013a) lyfter att när chefen utövar arbetssättet ”utvecklande ledarskap” är det relaterat 
med ökad kunskap hos sjuksköterskor och mindre personalomsättning vilket i sin tur 
minskar dödlighet hos patienter, vårdrelaterade infektioner, fel administrering av läkemedel 
samt fallolyckor hos patienter.  

Ett bra och tillförlitligt ledarskap är sammankopplat med minskad negativ inverkan på 
patientsäkerhet och tvärtom. Cheferna ska ge stöd, inbringa förtroende och undvika att lägga 
skuld på sjuksköterskor när de rapporterar avvikelser. Förtroendet för chefen är länkat till 
hur säkerheten ser ut på avdelningen. Ett bra ledarskap underlättar teamarbete på 
vårdavdelningar vilket har inverkan på vårdkvaliteten och säkerheten (Nygren, Roback, 
Öhrn, Rutberg, Ramqvist & Nilsen, 2013; Wong et al., 2013; Wong & Giallonardo, 2013b). 
Sammantaget visar forskning utifrån ett organisatoriskt perspektiv att ett bra ledarskap och 
en bra arbetsledare ger förutsättningar för hög kvalitet på vården samt hög patientsäkerhet.  

2.6& Teoretiskt&perspektiv&

I denna sektion presenteras det teoretiska perspektivet, som utgår från vårdteoretikern Katie 
Erikssons teorier. 

2.6.1% Erikssons%teori%om%lidande%

I vårdteoretikern Erikssons teori om lidande presenteras tre begrepp relaterade till lidande. 
Dessa är vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande definieras som lidande 
orsakat av vården. Sjukdomslidande innebär lidande orsakat av sjukdom och livslidande 
något som påverkar hela människans existens (Eriksson, 2015). Vårdlidande ska till varje 
pris undvikas när patienter uppsöker vård. Patienter kan annars uppleva vården som negativ, 
och även att den egna värdigheten kränks. Eriksson (2015) menar att det är nödvändigt att ha 
kunskap om lidande och vidare att lindring av lidandet ska vara motivet för all vård. Enligt 
Eriksson (2014) är det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att varje lidande är unikt 
och formas av den enskilda individen och dennes omgivning. Patienter befinner sig i 
asymmetri gentemot sjuksköterskor på grund av den kunskap och utbildning sjuksköterskor 
besitter. Med anledning av detta är det viktigt att sjuksköterskor ser människan som en 
helhet av kropp, själ och ande samt att varje människa är unik (Eriksson, 2014). Eriksson 
(2014) beskriver hur människan som denna enhet lever i spänning mellan varande och icke-
varande. Människan dras in i en kamp för sin hälsa och sitt liv där exempelvis sjukdom kan 
hota livet och ställa tillvaron på sin spets. Människan vill ge och få kärlek, uppleva hopp och 
vara medveten om meningen med livet. Vidare beskriver Eriksson hur patient begreppet 
tidigare bundits samman med diagnoser men djupare förståelse till begreppet har 
framkommit genom förståelsen av patienters lidande. Som sjuksköterska krävs att vara 
närvarande och ge patienter tid och rum att lindra lidandet. Människan både påverkas och 
påverkar den värld som den befinner sig i. Sjuksköterskor behöver därmed se det unika i 
varje individ för att bjuda in till en vårdande relation och lindra lidandet (Eriksson, 2014). 



7 

2.6.2% Processfaktorer%enligt%Eriksson%

Enligt Eriksson (2014) representerar vårdprocessen en modell som är allmän och neutral och 
som kan användas i olika vårdsituationer. Vårdprocessen grundar sig i vårdandet och 
förutsätter en relation mellan patienten och vården. Processen förenar vetenskap och 
verklighet i det faktiska vårdandet. Inom vårdprocessen beskriver Eriksson (2014) 
processfaktorer vilket innebär faktorer i sjukhusorganisationen och samhället som indirekt 
eller direkt påverkar vården av patienter. Processfaktorer kan exempelvis vara lagstiftning, 
utbildning och professionalitet i vården. Enligt Eriksson (2014) finns det etiska regler för 
genomförandet i vården och det är vårdprinciperna som styr vårdprocessen. De etiska 
huvudkraven inom hälso- och sjukvård utgår från patienters integritet och adekvat vård. För 
att uppnå detta härrör etiken från två huvudlinjer: kravet på vårdens objektivitet och kravet 
på målvalets vetenskaplighet. Eriksson (2014) belyser under processfaktorer vikten av att 
hälso- och sjukvård håller sig à jour med de viktigaste vetenskapliga rönen och att 
sjuksköterskor på ett objektivt sätt beskriver de verkliga förhållandena till patienter. Vid 
prioritering av målområde är det även viktigt att utgå från patienters situation men även ta 
hänsyn till det vetenskapliga kravet för hälso- och sjukvård (Eriksson, 2014). Flertalet 
faktorer påverkar sjuksköterskors målval såsom kunskaper, erfarenheter, övertygelser samt 
attityder som sedan påverkar patienters vård eftersom yttre faktorer och inre faktorer är 
relaterade till varandra i högre eller lägre utsträckning. Även influenser från exempelvis 
massmedia eller sociala grupper, rutiner, arbetsmiljösituationen samt resurser för att utföra 
ett vårdande påverkar patienters vård (Eriksson, 2014). Erikssons teori anses därmed 
lämplig och har valts till detta arbete eftersom den belyser det lidande som sjuksköterskor 
dagligen möter i sitt arbete samt hur processfaktorer påverkar vården av patienter. 

2.7& Problemformulering&

Sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård är styrda av lagar och riktlinjer i sitt 
arbete. Patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvårdslagen ska efterföljas för att undvika 
arbete som leder till vårdskador och därmed vårdlidande för patienten. Vårdlidande är enligt 
Eriksson ett lidande hos patienter som är orsakat av vården och som kan medföras av brister 
i säkerheten. Tidigare forskning visar att patienter behöver känna sjuksköterskors närvaro 
för att uppleva en känsla av säkerhet och trygghet. Om säkerheten inte efterföljs påverkas de 
negativt. Patienter förväntar sig att sjuksköterskor ska ha kompetens och resurser för att 
utföra ett säkert arbete. Forskning visar också att organisationen ska ha det yttersta ansvaret 
för att sjuksköterskor ska kunna arbeta patientsäkert. Ett bristfälligt ledarskap leder ofta till 
negativ inverkan på patientsäkerhet. Vårdgivaren har skyldighet att enligt Lex Maria anmäla 
händelser som skulle kunna medföra eller har medfört vårdskada till 
IVO. Sjuksköterskors ansvar är att kritiskt reflektera och utveckla säker vårdmiljö, arbeta 
förebyggande mot vårdskador, identifiera förbättringsåtgärder samt rapportera risker och 
händelser som hade kunnat medföra vårdskada. Trots detta inträffar händelser till följd av 
brister i säkerheten och därmed uppstår ett vårdlidande för patienter på grund av olika 
faktorer i sjuksköterskors arbete. Eriksson lyfter processfaktorer som faktorer i 
sjuksköterskans arbete som indirekt eller direkt påverkar den vård patienten erhåller. Antalet 
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anmälningar enligt Lex Maria till IVO ökar. Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån 
sjuksköterskors perspektiv är av största vikt att kartlägga för att i längden kunna arbeta 
förebyggande mot dessa. Därmed kan det minska anmälningarna gällande vårdskada i 
enlighet med Lex Maria. Identifieras faktorer som påverkar patientsäkerhet ökar 
medvetenheten hos sjuksköterskor kring dessa vilket i sin tur har positiv inverkan på 
säkerheten på vårdavdelningarna. En förhoppning med detta examensarbete är att det ska 
leda till ökad kunskap hos sjuksköterskor gällande vad som påverkar patientsäkerheten, hur 
de kan förhindra vårdskador och utföra säkrare vård. 

3& SYFTE&

Syftet är att kartlägga faktorer som påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån 
sjuksköterskors perspektiv. 

4& METOD&

Vald metod är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med kvantitativ och 
kvalitativ ansats. Metoden lämpar sig väl till syftet eftersom metoden möjliggör ett 
strukturerat arbetssätt samt ger en bra överblick över det valda problemområdet enligt 
Friberg (2012). 

4.1& Val&av&metod&

Enligt Friberg (2012) handlar en allmän litteraturöversikt om att skapa översikt över 
kunskapsläget inom ett specifikt område. Befintlig forskning tas fram för att skapa en 
uppfattning om vad som ska studeras. Litteraturöversikten omfattar både kvalitativ och 
kvantitativ forskning. En litteraturöversikt kan utgå från olika motiv. I detta fall blir motivet 
att kartlägga faktorer som påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån 
sjuksköterskors perspektiv. Genom att genomföra en litteraturöversikt med kvantitativa och 
kvalitativa artiklar ges möjlighet till att förklara komplexiteten i ett problem vilket kanske 
inte hade varit möjligt om endast kvalitativ eller kvantitativ metod hade använts (Polit & 
Beck, 2012). Genom användandet av både kvantitativa och kvalitativa artiklar i en 
litteraturöversikt möjliggörs ett samarbete mellan forskning med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats som arbetar med liknande problem. Kvantitativa resultat ger konkreta 
fakta som skulle kunna förklaras med hjälp av kvalitativa resultat, likväl som det kvalitativa 
resultatet kan testas i en kvantitativ artikel för att bekräfta resultatet från den kvalitativa 



9 

artikeln. Kvantitativa metoder kan visa på hur variabler är relaterade till varandra på ett 
systematiskt vis men kan dock ha svårt att visa på ökad förståelse till varför de är relaterade 
till varandra. Kvalitativa data kan därmed tillföra ett mer dynamiskt synsätt av fenomenet 
(Polit & Beck, 2012). Metodvalet ger därför möjlighet att besvara syftet utifrån variabler som 
utgörs av faktorer som ger påverkan, kvantitativa data, och hur sjuksköterskor erfar dessa i 
sitt arbete, kvalitativa data. 

Enligt Friberg (2012) är första steget i en allmän litteraturöversikt att identifiera och 
avgränsa ett område eller fenomen som ska studeras. Litteratur måste finnas och vara 
publicerad inom det valda problemområdet och inledande litteratursökning måste 
genomföras eftersom detta ligger till grund för problemformuleringen och syftet. Andra 
steget i genomförandet är att söka vetenskapliga artiklar som är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter och sökord och sökstrategier ska bestämmas. Enligt Friberg (2012) innebär det 
tredje att anlägga ett helikopterperspektiv genom att abstracts i de artiklar som har blivit 
resultatet av litteratursökningen läses noggrant och med ett kritiskt öga. Ett 
helikopterperspektiv ger en bra översiktsbild över artiklarna. I det fjärde steget utförs 
avgränsning till de artiklar som slutligen kommer användas i översikten. Tydlighet i valet av 
artiklar är relevant och kommer resultera i att vissa artiklar exkluderas och andra inkluderas 
(Friberg, 2012). Vidare är det också relevant att dokumentera och redovisa sökord och 
sökvägar och dessa måste täcka det område som avses att studeras. Vidare ska alla artiklar 
kvalitetsgranskas med hjälp av ett visst antal granskningsfrågor, vilket kan resultera i att 
vissa artiklar exkluderas på grund av insufficient kvalitet. Efter genomförandet av steg ett till 
fyra finns grunden för arbetet. Femte steget innebär att läsa artiklarna flera gånger för att 
förstå deras innehåll. Sedan söks likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och 
resultat. Sista steget i en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) är att utforma en 
sammanställning av likheterna och skillnaderna som framgår i artiklarna. Hänsyn måste tas 
till huruvida artiklarna är av kvalitativt eller kvantitativt resultat när de tillämpas. Slutligen 
presenteras ett nytt resultat utifrån det som framkom i analysen under ett antal lämpliga 
rubriker som skapar teman.  

4.2& Urval&och&datainsamling&

Sökningarna utgick från databaserna Cinahl Plus och PubMed för att få fram tidigare 
forskning inom ämnet. För att få ett avgränsat sökresultat var sökorden ”patient safety”, 
”nursing”, ”nursing environment”, ” nurses culture”, ”hospitals”, ”workforce”, ”factors”, 
”facilitators influencing”, ”care left undone”, ”missed care” samt ”qualitative”. Sökorden 
användes tillsammans i olika kombinationer för att få ett sökresultat som täckte större 
områden. Sökningen gjordes genom boolesk söklogik där en bestämning om vilket samband 
sökorden ska ha gentemot varandra (Östlundh, 2012). Genom att lägga till AND och OR 
mellan sökorden blir detta avgörande möjligt. AND ger möjlighet till att samla samtliga 
sökord och resultatet av sökningen omfattar då samtliga sökord. OR ger möjlighet att få fram 
artiklar med någon av de följande sökorden i resultatet av sökningen. Efter val av sökord har 
gjordes avgränsningar i databasen. Avgränsningarna omfattade inklusionskriterier med 
”abstracts”, ”full text”, ”academic journal” samt ”peer-reviwed”. Peer-reviwed betyder 
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sakkunnig granskning vilket innebär att materialet i en artikel granskas av forskare som är 
kunniga inom ämnesområdet forskningen utgår ifrån (Vetenskapsrådet, 2018). Enligt 
Nationalencyklopedin (2018) anses tillämplig av peer-reviwe som nödvändigt eftersom det 
visar att en artikel anses hålla ha god kvalitét. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt 
publicerade mellan åren 2012 och 2017 för att avgränsa till mer aktuell forskning som 
publicerats under de senaste åren. De skulle svara an till syftet, innehålla sjuksköterskors 
perspektiv och beröra ämnet patientsäkerhet och faktorer som påverkar patientsäkerhet på 
vårdavdelningar. Sökningen resulterade i 21 artiklar. En sekundärsökning utfördes utifrån 
artiklarna som hittades i databaserna och utifrån en artikels referenslista hittades ytterligare 
en artikel som var lämplig för syftet. Sökmatrisen presenteras i bilaga A. Efter urval och 
datainsamling granskades i enlighet med Fribergs (2012) kvalitetsgranskning artiklarnas 
kvalitet och utefter det beslutades om vilka artiklar som skulle exkluderas till resultatet. 
Urvalet resulterade i att åtta kvantitativa artiklar och fyra kvalitativa artiklar inkluderades till 
resultatet. 

Granskningsmetoden som användes utgick från Fribergs (2012) frågor vid kvalitativa och 
kvantitativa artiklar för att sedan få ett resultat av hög, medel eller låg kvalitet. Granskningen 
av kvalitativa artiklar omfattade 14 frågor och granskningen av kvantitativa artiklar 
omfattade 13 frågor. För varje fråga som gick att besvara fick artikeln en (1) poäng. Maxpoäng 
för kvalitativa artiklar var 14 poäng och för kvantitativa artiklar 13 poäng. 1–5 poäng gav 
resultatet låg kvalitet, 6–10 poäng medel kvalitet och 11–14 respektive 11–13 poäng gav 
resultatet hög kvalitet. Artiklarna presenteras i artikelmatris i bilaga B i enlighet med 
Fribergs (2012) beskrivning där artikelns namn, författare, år, tidskrift, syfte, metod, resultat 
samt kvalitetsgranskning redovisas. I bilaga C presenteras Fribergs frågor för 
kvalitetsgranskning.  

4.3& Dataanalys&

Artiklarna lästes flera gånger för att på så vis skapa förståelse för helheten. Likheter och 
skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat granskades och jämfördes. Fler än tre 
områden kan enligt Friberg (2012) bli för tidskrävande och det är bättre att genomföra en 
noggrann analys av färre aspekter på grund av att det kan vara svårt att omfatta för många 
aspekter. Hänsyn måste tas till huruvida artiklarna är av kvalitativ eller kvantitativ ansats 
eftersom resultaten är av olika art och därmed inte kan presenteras med en exakt jämförelse 
(Friberg, 2012). För att kunna göra denna jämförelse sorterades samtliga artiklar utifrån 
vilken ansats de hade, det vill säga kvalitativ eller kvantitativ ansats. Utifrån sorteringen 
kunde syftena och metoderna i studierna jämföras. Resultaten i artiklarna plockades ut och 
delades in i olika ämnen utefter syftet i arbetet. Sedan jämfördes ämnena och kunde därmed 
sorteras in i fyra olika teman för att på så vis kunna presentera resultatet.  



11 

4.4& Etiska&ställningstaganden&

Etiskt ställningstagande utgick i detta arbete från Vetenskapsrådets CODEX (2016). Eftersom 
arbetet utgick från en allmän litteraturöversikt följdes forskningsetik enligt CODEX att inte 
förvanska, plagiera samt ta bort eller lägga till något som framkom ur analysen. Tolkningen 
från engelsk text till svenska utfördes med noggrannhet för att minska risken för tolkning 
eller förvanskning i kommande resultat. Referenshantering utfördes i enlighet med APA för 
att skilja på egna åsikter och vad som framkommit i artiklarna. Under examensarbetets gång 
tillämpades även ett öppet förhållningssätt genom att åsidosätta förutfattade meningar och 
skilja på vad som har framkommit genom datainsamlingen och egna värderingar för att på så 
vis få ökad objektivitet på examensarbetet. Förförståelsen i ämnet utgår från teoretisk 
kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Genom att sätta hela förförståelsen i parantes kan budskap och information gå 
förlorad. Omedvetna tolkningar sker från den egna förförståelsen och kan därmed inte sättas 
i parantes. Under arbetets gång utnyttjas förförståelsen för att möjliggöra upptäckter av ny 
kunskap och få djupare förståelse i ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Beaktan 
tas ändå till att kritiskt granska den egna förförståelsen för att åsidosätta förutfattade 
meningar och upprätthålla ett så öppet förhållningssätt som möjligt mot ämnet. I och med 
det öppna förhållningssättet styrks examensarbetets objektivitet. Använda artiklar sparades i 
sin helhet för att säkerhetsställa äktheten i arbetet och för att kunna påvisa att ingenting har 
förvanskats, plagierats, tagits bort eller lagts till. 

5& RESULTAT&

I resultatet redovisas likheter och skillnader utifrån artiklarnas syfte, metod och resultat.  

5.1& Likheter&och&skillnader&i&artiklarnas&syfte&&

Åtta kvantitativa artiklar jämfördes utifrån syfte, vilket resulterade i att fem av åtta artiklar 
hade liknande syfte: att undersöka faktorer i sjuksköterskans arbete som påverkar varför  

arbetsuppgifter lämnas ogjorda samt hur de påverkar kvaliteten på omvårdnad eller hur 
detta påverkar arbetsresultatet (Ausserhofer, Zander, Busse, Schubert, De Geest, Rafferty, 
Ball, Scott, Kinnunen, Heinen, Strømseng Sjetne, Moreno-Casbas, Kózka, Lindqvist, 
Diomidous, Bruyneel, Sermeus, Aiken & Schwendimann, 2013; Ball, Griffiths, Rafferty, 
Lindqvist, Murrels & Tishlman, 2016; Ball, Murrels, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2013; 
Blackman, Henderson, Hamilton, Toffoli, Verall, Abery & Harvey, 2014; Van Boagert, 
Timmermans, Mace Weeks, Van Heusden, Wouters & Franck, 2013). Vidare framgick att två 
av åtta artiklar hade liknande syfte, nämligen att identifiera faktorer som påverkas av 
arbetspassets längd, bemanning och övertidsarbete (Ball, Day, Murrels, Dall’Ora, Rafferty, 
Griffiths & Maben, 2017; Cho, Lee, Kim, Kim, Lee, Park & Sung, 2016). I den sista 
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kvantitativa artikeln av Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2013) var 
syftet att skapa en bra överblick över europeiska sjuksköterskors uppfattning av arbetsmiljön 
samt kvaliteten på omvårdnaden. Studien utfördes för att kunna hitta lovande strategier för 
att behålla sjuksköterskor på arbetsplatsen. 

Fyra kvalitativa artiklar analyserades. Resultatet visade att tre artiklar hade som syfte att 
undersöka faktorer, underkategorier, subkulturer eller utmattning utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv som på något sätt påverkade patientsäkerhet eller 
patientsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen (Danielsson, Nilsen, Öhrn, Rutberg, Fock & 
Carlfjord, 2014; Ridelberg, Roback & Nilsen, 2014; Steege & Rainbow, 2016). I den sista 
kvalitativa artikeln av Chan, Jones och Kitty (2012) rapporterades sjuksköterskors syn på tid 
och tidsbrist samt hur sjuksköterskor upplever hur tiden fördelas när de arbetar med 
patienter och omvårdnad. 

5.2& Likheter&och&skillnader&i&artiklarnas&metod&

Majoriteten av artiklarna, som utgör åtta av tolv artiklar, använde kvantitativ ansats. Sju av 
dessa åtta använde tvärsnittsstudie med enkätundersökningar som datainsamlingsmetod 
(Aiken et al., 2013; Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 2017; Ball et al., 2016; Ball et al., 2013; 
Cho et al., 2016; Van Bogaert et al., 2013). Enkäterna besvarades av sjuksköterskor på 
vårdavdelningar från olika enskilda länder, men i en av de kvantitativa artiklarna besvarades 
inte enkäterna endast av sjuksköterskor utan av all befintlig personal på vårdavdelningar 
(Ball et al., 2016). I två av de kvantitativa artiklarna besvarades enkäterna i tolv europeiska 
länder (Aiken et al., 2013; Ausserhofer et al., 2013). En kvantitativ artikel valde att utföra 
enkätundersökningar med icke experimentell undersökningsdesign gällande sjuksköterskor 
och patienter från sjukhus i Kina och drog sedan paralleller mellan andra olika artiklar 
(Blackman et al., 2014). 

Fyra artiklar använde kvalitativ ansats. Två av dessa fyra använde sig av semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod där sjuksköterskor från medicinska och kirurgiska 
avdelningar intervjuades (Ridelberg et al., 2014; Steege et al., 2016). Den ena artikeln 
använde undersökande design (Ridelberg et al., 2014) och den andra deskriptiv design 
(Steege et al., 2016). En av de kvalitativa artiklarna använde sig av intervjuer utifrån 
fokusgrupper med explorativ design där både sjuksköterskor och undersköterskor från 
medicinska och kirurgiska vårdavdelningar på universitetssjukhus i Sverige intervjuades 
(Danielsson et al., 2014). Den sista kvalitativa artikeln använde sig av djupintervjuer utifrån 
narrativ design där sjuksköterskor från olika enheter intervjuades (Chan et al., 2013). I tabell 
1 visas en tydligare sammanställning på de olika metoderna och antalet.  
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Tabell 1. Översikt över inkluderade artiklars valda metod och dess antal i detta arbete. 

Kvantitativa'artiklar' Antal' Kvalitativa'artiklar' Antal''
Tvärsnittsstudie! 7! Semistrukturerade!intervjuer! 2!
Enkätundersökning!icke!
experimentell!!

1! Fokusgrupper! 1!

' ! Djupintervjuer! 1!

 

5.3& Likheter&och&skillnader&i&artiklarnas&resultat&

Utifrån både de kvantitativa och kvalitativa artiklarnas resultat har skillnader och likheter 
hittats. Genom noggrann analys av artiklarnas resultat har faktorer identifierats som 
påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån sjuksköterskors perspektiv vilka har 
bildat fyra teman: ogjorda arbetsuppgifters påverkan på patientsäkerhet, ledningsfaktorer 
och dess påverkan på patientsäkerhet, avvikelserapportering och dess påverkan på 
patientsäkerhet samt missnöje och utmattning: en patientsäkerhetsrisk. Bildade teman 
redovisas tydligare i tabell 2. 

Tabell 2. Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv. 

 

5.3.1% Ogjorda%arbetsuppgifters%påverkan%på%patientsäkerhet%

Sjuksköterskor rapporterade om att flera arbetsuppgifter under arbetspassen ofta blev 
lämnade ogjorda vilket påverkade kvaliteten på omvårdnaden främst för patienter, vilket i sin 
tur innebar konsekvenser för patientsäkerhet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter som 
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inte utfördes under arbetspassen var att trösta patienter, ge rådgivning, patientundervisning, 
utförande eller uppdatering av vårdplaner, adekvat dokumentation samt bristande 
omvårdnad gällande framförallt munhygien (Aiken et al., 2012; Ausserhofer et al., 2013; Ball 
et al., 2013; Ball et al., 2016; Blackman et al., 2014; Cho et al., 2016).  

Tidsbrist och låg bemanning var faktorer som ledde till arbetsuppgifter som lämnades 
ogjorda och samtliga faktorer upplevde sjuksköterskor utgjorde risk för patientsäkerhet 
(Aiken et al., 2012; Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 2013; Ball et al., 2016; Ball et al., 2017; 
Blackman et al., 2014). I genomsnitt blev cirka tre av tolv arbetsuppgifter lämnade ogjorda 
under sjuksköterskors arbetspass och en ökning av en patient per sjuksköterska var 
associerat med två procents ökad risk att viktiga arbetsuppgifter inte utfördes på grund av 
tidsbrist (p<0.001) (Cho et al. 2016). Sjuksköterskor belyste att arbetsuppgifter blev lämnade 
ogjorda på grund av tidsbrist (Aiken et al., 2012; Ball et al., 2013; Ball et al., 2016).  

Sjuksköterskor nämnde att låg bemanning och ansvar för fler än patienter per sjuksköterska 
ökade risken att arbetsuppgifter skulle bli lämnade ogjorda (Aiken et al., 2012; Ball et al., 
2013;). Ansvar över mindre än 10 patienter minskade risken att arbetsuppgifter skulle bli 
lämnade ogjorda. Oddsen att arbetsuppgifter skulle bli lämnade ogjorda halverades när 
sjukskörskorna ansvarade för mindre än 10 patienter (p<o.001) (Ball et al., 2016). 
Sjuksköterskor som vårdade i snitt 6,13 eller färre patienter under sina arbetspass 
rapporterade färre arbetsuppgifter som ogjorda i jämförelse med de som vårdade fler än 6,13 
patienter (p<0.001)(Ball et al. 2013).  

Ett minskat antal patienter per sjuksköterska minskade också oddsen för att sjuksköterskor 
skulle utge sin arbetsplats som dålig gällande patientsäkerhet. Sjuksköterskor som upplevde 
tidsbrist värderade endast avklarandet av arbetsuppgifter i stället för att skapa en värdefull 
och personcentrerad vård för patienter vilket sjuksköterskor upplevde som någonting 
negativt (Aiken et al., 2012; Aussehofer et al., 2013; Ball et al., 2013; Ball et al., 2016; Chan et 
al., 2012; Cho et al., 2016). Trots att flera arbetsuppgifter blev lämnade ogjorda lyfte flera 
sjuksköterskor att låg bemanning inte påverkade arbetet gällande att administrera läkemedel 
på utsatt tid, smärtlindra, utföra frekvent lägesändring av patienter samt förbereda patienter 
för utskrivning. Dessa arbetsuppgifter prioriterades och lämnades därför ogjorda i mindre 
utsträckning (Ball et al., 2013; Ball et al., 2016).  

Sjuksköterskor beskrev att fler arbetsuppgifter blev lämnade ogjorda på dagpassen och 
eftermiddagspassen än på nattpassen (p<0.001) (Ball et al., 2013; Ball et al., 2016) . 
Anledningen till detta var främst att patienter var i behov av hjälp med dagligt liv. 
Sjuksköterskor fick även under dagpassen ansvara över att boka sjukresor och skriva ut 
patienter samt hantera inkommande samtal. Färre sjuksköterskor som utförde arbete som 
inte var relaterat till sjuksköterskeyrket minskade förekomsten av arbetsuppgifter som 
lämnades ogjorda (Aiken et al., 2012; Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 2013; Ball et al., 
2016; Cho et al., 2016). Sjuksköterskors arbetsbelastning samt låg bemanning var associerat 
till lägre kvalitet på omvårdnad och sämre patientsäkerhet likväl som att sjuksköterskor 
upplevde att ökad bemanning hade positiv inverkan på säkerheten (Ball et al., 2013; Cho et 
al., 2016; Van Boagert et al., 2013). Enligt Cho et al., (2016) betygsatte 16% av 
sjuksköterskorna patientsäkerheten som låg och 65% av sjuksköterskorna betygsatte 
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kvaliteten på omvårdnaden som låg (p<0.01). När sjuksköterskor var tvungna att utföra 
ytterligare arbete utöver omvårdnad uppstod stress, utmattning och tidsbrist på grund av att 
sjuksköterskorna upplevde att de varken kunde skapa tid eller relation till patienter (Chan et 
al., 2012; Danielsson et al., 2014; Ridelberg et al., 2014; Steege et al., 2016).  

5.3.2% Ledningsfaktorer%och%dess%påverkan%på%patientsäkerhet%

Sjuksköterskor upplevde en stödjande och engagerad ledning som lyssnar och tar tillvara på 
sjuksköterskors önskemål som en viktig faktor till att främja patientsäkerhet på 
vårdavdelningar (Aiken et al., 2013; Van Boagert et al. 2013). Ledning med negativ 
inställning till patientsäkerhetsfrågor som uttryckte att patientsäkerhet var viktigt men inte 
levde upp till sina ord sågs som ett hinder. Om ledningen inte tog vara på ekonomiska 
resurser sågs även detta som ett hinder för att främja patientsäkerhet på vårdavdelningar 
(Danielsson et al., 2014; Ridelberg et al., 2014). Flera sjuksköterskor lyfte hur de förväntade 
sig ett ledarskap som omfattade tydlighet gällande rutiner, riktlinjer och regler för arbetet, 
positiv inställning till patientsäkerhetsfrågor samt ett ledarskap där det som sägs efterlevs. 
Trots att ledarskapet uttrycktes som en viktig faktor ansågs även det egna intresset för 
patientsäkerhet gällande sjuksköterskor ha inverkan på säkerheten (Ridelberg et al., 2014). 
Flera sjuksköterskor ansåg att tydliga protokoll, riktlinjer och vårdplaner utformade av 
ledningen resulterade i bra struktur och gav förutsättningar att kunna bedriva professionell 
vård gentemot patienten. Genom dessa verktyg kunde sjuksköterskor vara tidseffektiva och få 
tydligare vägledning i sitt arbete vilket påverkade patientsäkerheten positivt. Dock lyfte 
sjuksköterskor att balans måste finnas från ledningen angående protokoll, riktlinjer och 
vårdplaner. För många protokoll, riktlinjer och vårdplaner kunde hämma det egna kritiska 
tänkandet samt leda till att patienter förbisågs i omvårdnadsarbetet eftersom dessa följdes 
för entydigt (Danielsson et al., 2014; Chan et al., 2012; Ridelberg et al., 2014). 

5.3.3% Avvikelserapportering%och%dess%påverkan%på%patientsäkerhet%

Att utföra avvikelserapportering vid inträffade incidenter och föra kvalitetsregister ansågs av 
flera sjuksköterskor ha positiv inverkan på patientsäkerhet. Avvikelserapportering skulle ske 
vid inträffade händelser och incidenter och analys av dessa skulle ge nya initiativ till 
förbättrad vård. Kvalitetsregister användes för att synliggöra riskfaktorer vilket var en 
förutsättning för att införa preventiva insatser som i sin tur främjade säkerheten på 
vårdavdelningar (Chan et al., 2012; Danielsson et al., 2014; Ridelberg et al., 2014). Van 
Boagert et al. (2013) belyste att de incidenter som framför allt prioriterades att rapporteras 
var fel i läkemedelshantering (p<0.01). 

Flera sjuksköterskor upplevde dock att känslor såsom oro, ångest, skam och dåligt samvete i 
arbetet ledde till svårigheter att erkänna fel och därmed rapporterades inte alla incidenter 
som inträffade. Känslorna ledde även till att flera arbetsuppgifter endast utfördes 
rutinmässigt och sjuksköterskor slutade reflektera över säkerheten i sitt arbete och 
rapporterade därmed inte när något gått fel i rutinen. Ofullständig rapportering sågs som en 
risk för patientsäkerhet och påverkade i sin tur vårdkvaliteten på vårdavdelningar (Chan et 
al., 2012; Danielsson et al., 2014; Ridelberg et al., 2014). Flera sjuksköterskor lyfte att 
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utbildning i patientsäkerhetsfrågor kunde leda till att fler skulle våga rapportera händelser 
och incidenter som inträffat. Utbildning inom detta område skulle leda till att sjuksköterskor 
såg rapporteringen som en förbättring i arbetet vilket ger ökad medvetenhet genom 
återkoppling i stället för upplevelse av misslyckande (Danielsson et al., 2014; Ridelberg et al., 
2014). 

5.3.4% Missnöje%och%utmattning:%en%patientsäkerhetsrisk%%

Aiken et al. (2012) rapporterade att 1 av 4 sjuksköterskor är missnöjda över sitt yrkesval. Van 
Boagert et al. (2013) rapporterade att i genomsnitt 10% av 1108 sjuksköterskor var missnöjda 
över sitt arbete och hade intentionen att lämna sitt yrke och söka ett annat arbete utanför 
sjuksköterskeyrket (p<0.001). Intentionen om att säga upp sig eller stanna kvar på sin 
arbetsplats var faktorer som påverkade patientsäkerhet. Om sjuksköterskor planerade att 
säga upp sig ledde det till bristande engagemang i arbetet. Sjuksköterskor som hade 
intentionen att fortsätta sitt arbete sågs i stället främja patientsäkerhet eftersom 
engagemanget till förändring var större. Otillfredsställdheten berodde främst på missnöje 
över lön, utbildningsmöjligheter på arbetsplatsen, möjlighet till personlig utveckling samt 
upplevelse av utmattning (Ball et al., 2017; Blackman et al., 2014; Steege et al., 2017;). Ett 
samband sågs även mellan sjuksköterskor som var missnöjda över sitt arbete i förhållande till 
arbetstider vilket i sin tur ledde till utmattning och bristande vårdkvalitet. Sjuksköterskor 
som framför allt upplevde utmattning var mer otillfredsställda med sitt arbete vilket 
påverkade vårdkvaliteten negativt. Utmattning påverkade även engagemanget och 
tillfredställelsen över arbetet hos sjuksköterskor (Ball et al., 2017; Blackman et al., 2014; 
Steege et al., 2017; Van Boagert et al., 2013). Flera sjuksköterskor lyfte att de ofta arbetade 
övertid utöver deras schemalagda tid (Ball et al., 2017; Blackman et al., 2014; Cho et al., 
2016). Ball et al., (2017) redovisar att arbeta övertid och längre än 12 timmar under ett 
arbetspass innebar risk för patientsäkerhet samt var relaterat till sämre vårdkvalitet 
(p<0.001). Sjuksköterskor som arbetade över åtta timmar per arbetspass var mer missnöjda 
med sitt arbete och upplevde missnöje över sitt utförda arbete (p<0.001) (Ball et al., 2017).  

Sjuksköterskor som upplevde utmattning hade även ökad risk att drabbas av utbrändhet. All 
form av utmattning, ångest och oro medförde allvarliga konsekvenser för patientsäkerhet. 
Framförallt gällde det felmedicinering, att inte agera och reagera när patienters 
vitalparametrar förändrades samt svårighet att inta sjuksköterskerollen på arbetsplatsen 
(Chan et al., 2012; Ridelberg et al., 2014; Steege at al., 2016). 

6& DISKUSSION&

Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion kring metodval, datainsamling, urval och 
dataanalys. Delen innehåller även en diskussion kring trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet. Vidare presenteras en kritisk och reflekterande diskussion kring de 
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analyserade artiklarnas resultat som har framkommit mot examensarbetets bakgrund och 
teoretiska perspektiv. Diskussionsdelen avslutas med en etisk diskussion. 

6.1& Metoddiskussion&

Valet av metod diskuterades noggrant mellan författarna. Ett avgränsat område som skulle 
studeras fanns. Fördelarna och nackdelarna med olika metoder ställdes emot varandra och 
diskuterades för att få en bra överblick över hur de enskilda metoderna utfördes och vilken 
som därefter passade syftet bäst. En allmän litteraturöversikt jämfördes mot en beskrivande 
syntes enligt Evans (2002), men eftersom en systematisk litteraturstudie inte skulle svara an 
till syftet valdes analysmetoden bort. Fler fördelar sågs med att använda både kvantitativa 
och kvalitativa artiklar till resultatet eftersom varken kvantitativa eller kvalitativa artiklar 
skulle behövas uteslutas. Genom att inte utesluta artiklar utifrån ansats gav det en bra och 
bred grund för att hitta faktorer som påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar. Enligt 
Polit och Beck (2012) kompletterar kvantitativa och kvalitativa artiklar varandra eftersom de 
kombinerar både ord och siffror. Vid första sökningen kunde en mängd material besvara 
syftet utifrån både kvalitativ och kvantitativ ansats. En förhoppning med arbetet var att det 
skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet då patientsäkerhet utgör en 
grund i sjuksköterskeyrket. Enligt Friberg (2012) ger en allmän litteraturöversikt kunskap 
som kan påverka det praktiska vårdarbetet men belyser även det som inte har blivit föremål 
för tidigare forskning. Därmed blev metodvalet en allmän litteraturöversikt för detta 
examensarbete. 

Vidare följde datainsamlingen. Sökningen av artiklar utgick från sökdatabaserna Chinahl 
Plus och PubMed. Dessa databaser valdes eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar och 
för att det vid en första sökning framgick att de innehöll artiklar som skulle kunna besvara 
syftet. Inklusionskriterier diskuterades noggrant fram utifrån examensarbetes syfte för att 
kunna hitta artiklar till resultatet. Till en början beslutades att artiklarna skulle vara 
publicerade under en femårsperiod, ha abstract, vara peer reviewed, samt att sökorden skulle 
vara relaterade till syftet. Dessa inklusionskriterier gav en mängd data, dock i en mängd som 
kunde bearbetas. Enligt Friberg (2012) är det viktigt att urvalet görs med omsorg. Vid urvalet 
lästes artiklarnas abstract för att få en överblick om vad artiklarna handlade om och om de 
svarade an mot syftet. Därifrån blev urvalet 21 artiklar som besvarade syftet. Möjligtvis kan 
det ha funnits artiklar som berörde syftet men som blev exkluderade på grund av att enbart 
abstract lästes. Samtidigt lyfter Friberg (2012) fördelen med att läsa abstract vilket är att de 
ger en snabb överblick av innehållet i artikeln. En svaghet med detta var att flertalet artiklar 
hade olika infallsvinklar och studerade patientsäkerhet ur ett patientperspektiv, 
sjuksköterskeperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv. Artiklar som inte besvarade syftet 
exkluderades under sökningen.  

Vidare granskades artiklarnas kvalitet utifrån Fribergs (2012) frågor för kvalitetsgranskning. 
En noggrann kvalitetsgranskning stärkte att artiklarna hade bra kvalitet. Efter 
kvalitetsgranskningen återstod 11 artiklar. Artiklarna som valdes lästes flera gånger för att 
skapa en uppfattning om vad de handlade om. Artiklarna lästes både individuellt och 
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tillsammans och diskuterades för att verkligen förstå deras innebörd. Styrka ses med detta 
eftersom det ger mindre rum för egen tolkning, förvrängning eller exkludering av text i 
artiklarna i enlighet med etiskt förhållningssätt enligt Vetenskapsrådets CODEX (2016). 
Även om arbetssättet ger mindre rum för tolkning av texten måste hänsyn tas till 
förförståelsen som finns inom ämnet. Förförståelsen användes i detta fall som en styrka då 
Lundman och Hällgren Granehiem (2012) belyser att igenkännande budskap i materialet 
annars kunde ha gått förlorat. Tid ägnades åt detta steg för att få en bra uppfattning om 
artiklarna och artiklarnas resultat eftersom det skulle ligga till grund för examensarbetets 
resultat. Efter detta steg valdes att göra en sekundärsökning utifrån de 11 artiklar som valdes 
till resultatet. Sekundärsökningen utfördes för att verkligen täcka det aktuella forskningsläge 
som fanns. Sökningen resulterade i ytterligare en artikel som uppfyllde examensarbetets 
inklusionskriterier och kvalitetsgranskning. Därmed har noggrann genomgång av artiklarna 
utförts. Enligt Friberg (2012) är sekundärsökning en länk mellan resultat och process, den tar 
inte längre tid men utförs den inte riskerar författaren att gå miste om relevant, tillämplig 
litteratur. I efterhand skulle publiceringsåren kunna ha begränsats ytterligare till en 
treårsperiod. Under sökningens gång upptäcktes att ett flertal artiklar inom patientsäkerhet 
har publicerats under de senaste tre åren. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 
forskning en färskvara, verksamheter kan förändras snabbt och forskning kan därmed bli 
föråldrad. En styrka som upplevdes var dock att de flesta artiklar bekräftade varandra i 
resultatet, därmed behölls också femårsperioden som ett av inklusionskriterierna.  

Fortsättningsvis i analysen utformades teman utifrån artiklarnas resultat. I denna process 
var det positivt att kunna diskutera med varandra om vilka teman som skulle bildas. 
Processen var tidskrävande eftersom det i varje studies resultat hittades flera olika faktorer 
som passade in under mer än ett tema. Utifrån artiklarnas resultat framkom främst faktorer 
som påverkade patientsäkerheten negativt utifrån sjuksköterskors perspektiv och endast 
några positiva faktorer. Diskussion fördes kring detta fenomen eftersom resultatet skulle 
främst skulle få en negativ infallsvinkel och bli något ojämnt fördelat mellan negativa och 
positiva faktorer. Beslut togs att använda det insamlade materialet till resultatet trots att det 
främst hade en negativ infallsvinkel eftersom det även fanns några positiva faktorer. Genom 
att utesluta dessa faktorer skulle viktigt material från artiklarna behövts exkluderats vilket i 
sin tur hade medfört förvrängning av det insamlade material. Författarna till detta 
examensarbetet tror att den negativa aspekten patientsäkerhet medför beror på hur 
patientsäkerhet lyfts i media och diskussioner i samhället kring vårdskador samt att 
patientsäkerhet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS) innebär skydd mot vårdskada. I och med 
detta blir diskussionen kring patientsäkerhet främst faktorer som påverkar patientsäkerheten 
negativt. Dock är det viktigt att beakta de positiva faktorerna som patientsäkerhet medför för 
att i framtiden kunna utveckla förändringsarbete utifrån de negativa faktorerna kan det 
framkomma positiva faktorer. Utifrån dessa förutsättningar bildades med noggrannhet fyra 
olika teman som besvarade syftet. Temana skulle kunna representera både de kvantitativa 
och kvalitativa artiklarna. Under temana presenterades sedan resultatet utifrån artiklarna. 
Enligt Polit och Beck (2012) är skapandet av teman ett viktigt verktyg för att presentera 
resultat från olika källor. 

För att påvisa examensarbetets kvalitet används begreppen trovärdighet, överförbarhet och 
giltighet. Enligt Polit och Beck (2012) är trovärdighet att resultatet ska vara så sanningsenligt 
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som möjligt. Trovärdigheten för arbetet ökade när alla insamlade artiklar till resultat berörde 
ämnet, det vill säga sjuksköterskors perspektiv och patientsäkerhet. Sökverktyget peer 
reviewed användes vid sökning av artiklarna vilket enligt Friberg (2012) bidrar till att hitta 
vetenskapliga artiklar. Sökorden var väl diskuterade och med hjälp av dem hittades artiklar 
som besvarade examensarbetets syfte. Till resultatet användes både kvantitativa och 
kvalitativa artiklar som var väl genomgångna av båda författarna vilket gav mindre rum för 
tolkning och exkludering av viktiga resultat, vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet. 
Sekundärsökningen som genomfördes ökade examensarbetets trovärdighet eftersom det 
genererade en bredare överblick över det aktuella forskningsläget. Genom att utföra en 
litteraturöversikt med både kvantitativa och kvalitativa artiklar ökar trovärdigheten. Artiklar 
exkluderades inte beroende på vilken ansats de använde vilket kunde påvisa detta. Enligt 
Friberg (2012) innebär trovärdighet i en artikel att den senaste forskningen har studerats. 
Avgränsningen 2012–2017 användes vid sökning av artiklar vilket innebar att den senaste 
forskningen söktes fram. Två artiklar som användes till resultatet var även publicerade under 
2017 vilket betyder att trovärdigheten ökar eftersom den senaste forskningen har studerats. 
Dock kan det ha funnits artiklar som har exkluderats som var publicerade mellan 2012–2017 
som hade fler infallsvinklar än endast sjuksköterskors perspektiv, vilket kan betraktas som en 
svaghet. I dem artiklar som inkluderades och som hade andra infallsvinklar än bara 
sjuksköterskors perspektiv kunde det utläsas om det var sjuksköterskor som hade givit 
informationen. Vilket ledde till att endast informationen given av sjuksköterskor 
inkluderades till resultatet. Främst var det kvalitativa artiklar som hade fler infallsvinklar än 
sjuksköterskans perspektiv. 

Med överförbarhet menas att resultatet ska kunna överföras i andra kontext och till andra 
grupper (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets överförbarhet ökade eftersom flera av 
artiklarna som användes till resultatet var genomförda i olika delar av världen samt att flera 
artiklar var jämförda mellan olika länder. När ingen begränsning geografiskt har gjorts ökar 
studiens överförbarhet eftersom studiens resultat skulle kunna överföras på andra grupper 
(Polit & Beck, 2012). Den geografiska bredden skulle samtidigt kunna minska möjligheten för 
överförbarhet. Hälso- och sjukvård är uppbyggt på olika sätt runt om i världen vilket skulle 
kunna resultera i att resultatet från detta examensarbete eventuellt inte är överförbart på 
andra grupper på grund av skillnader i vårdens organisatoriska struktur. I artiklarna har 
både män och kvinnor deltagit, de har varit i olika åldrar och haft olika längd av 
arbetslivserfarenhet, vilket innebär att överförbarheten ökar eftersom artiklarna inte har 
begränsats utifrån deltagare vilket betyder att resultatet kan användas i andra kontext och på 
andra grupper. Examensarbetets överförbarhet ökade eftersom examensarbetes resultat 
skulle kunna vara användbart på olika vårdavdelningar utan begränsningar i kön, ålder eller 
arbetslivserfarenhet.  

Giltighet innebär om artikeln har mätt eller studerat det som avsågs att mätas eller studeras 
(Polit & Beck, 2012). Samtliga inkluderade artiklar till detta arbete omfattade faktorer som 
påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Genom 
hela arbetets gång har syftet i examensarbetet beaktats för att verkligen studera det som 
skulle studeras och inte ledas in på andra spår vid genomgång av artiklarna vilket ökar 
giltigheten för arbetet. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) kan förförståelsen för 
ämnet genom tidigare erfarenheter och annan teoretisk kunskap ha bidragit till att undgå 
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sidospår, begränsa undersökningsområdet och få en djupare förståelse för ämnet 
patientsäkerhet vilket ses som en styrka och gör arbetet mer trovärdigt. Alla inkluderade 
artiklar i resultatet genomgick kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskningsfrågor. Utifrån kvalitetsgranskningen har bedömning gjorts om 
artiklarna som inkluderades till resultatet hade hög kvalitet och handlade om det som avsågs 
att studeras. Eftersom kvalitetsgranskningen omfattar frågeställningar som visar på om 
artiklar innehåller det som krävs för att visa på att det som avsågs studeras har studerats 
visar hög kvalitet på giltighet. Vilket ökar också examensarbetes giltighet eftersom artiklar 
som inte höll hög kvalitet exkluderades. Kvalitetsgranskningen redovisas i artikelmatrisen 
under bilaga B och Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor finns i bilaga C för att läsaren 
också ska kunna avgöra studiens giltighet. 

6.2& Resultatdiskussion&

Resultatdiskussionen inleds med diskussion kring syfte och metod och avslutas med en 
diskussion kring resultatet. 

6.2.1% Diskussion%om%syfte%och%metod%

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades. Tre av fyra kvalitativa artiklar hade 
som syfte att undersöka faktorer utifrån ett sjuksköterskeperspektiv som påverkade 
patientsäkerhet på arbetsplatsen. Två av dessa använde semistrukturerade intervjuer och en 
använde sig av fokusgrupper. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med en täckande 
lista på ämnen som undersöks i stället för en rad frågor (Polit & Beck, 2012). Möjlighet ges 
till en mer målande bild av problemet som undersöks och kan därmed ge djupare kunskap av 
ett undersökningsområde. Polit och Beck (2012) beskriver att fokusgrupper är en 
undersökningsmetod där en specifik grupp väljs ut för att besvara frågor gällande ett givet 
ämne vilket ger möjlighet att undersöka hur en enskild grupp ser på ett problemområde. 
Eftersom olika metoder använts till liknande syften gavs möjlighet att undersöka ett problem 
med flera infallsvinklar vilket ses som en styrka.  

En av fyra kvalitativa artiklar hade som syfte att undersöka sjuksköterskors syn på tid, 
tidsbrist och hur sjuksköterskor upplever att tiden fördelas när de arbetar med patienter och i 
omvårdnad. I artikeln använde författarna djupintervjuer som datainsamlingsmetod med 
narrativ design. Genom den teoretiska bildningen kan den testas i det verkliga arbetslivet för 
att dra slutsatser om teorin verkligen stämmer vilket ses som en styrka. Narrativ design hade 
kunnat lämpa sig väl till de tidigare tre kvalitativa artiklarna, eftersom faktorerna från 
artiklarna kan framstå från teori och hur dessa sedan påverkar patientsäkerhet på 
arbetsplatsen utifrån vad sjuksköterskor upplever. I djupintervjuer omfattas endast ett fåtal 
personer som beskriver upplevelser kring ett problemområde. Djupintervjuer kunde ses som 
en svaghet eftersom det inte svarar för den större populationen, men även som en styrka 
eftersom det ger en grundlig beskrivning av upplevelser hos den enskilda individen (Polit & 
Beck, 2012).  
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Fyra av de åtta kvantitativa artiklarna hade snarlika syften genom att undersöka faktorer som 
påverkar varför arbetsuppgifter lämnas ogjorda utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Tre av 
dessa använde sig av tvärsnittsstudie som metod medan en artikel använde enkäter med icke 
experimentell undersökningsmetod. Vid tvärsnittsstudier studeras variabler vid ett och 
samma tillfälle för att exempelvis kunna studera sambandet mellan de variabler som studeras 
eller ta reda på hur nuläget ser ut (Forsberg & Wengström, 2013). Tvärsnittsstudier sågs 
därmed som en styrka eftersom ett samband kunde ses utifrån vilka faktorer som faktiskt 
leder till arbete som lämnas ogjort. Två andra artiklar hade som syfte att undersöka, belysa 
och skapa en övergripande blick gällande faktorer som påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö 
vilka också undersöktes genom tvärsnittsstudier. Ytterligare två artiklar använde 
tvärsnittsstudier där faktorer identifierades som påverkas av längden på arbetspass, 
bemanning och övertidsarbete, vilket ses med samma styrka gällande metodval som de andra 
artiklarna. Icke experimentell undersökningsdesign kännetecknas genom sitt sätt att 
undersöka skillnader mellan grupper eller samband och detta utan att försöka påverka dessa 
förhållanden (Forsberg & Wengström, 2013). Artikeln med icke experimentell 
undersökningsdesign kunde möjliggöra att faktorer till ogjort arbete undersöktes på ett 
objektivt vis utan att dra slutsatser vilket setts som en styrka. Metoden skulle även kunna 
vara en svaghet för de andra artiklarna om objektiviteten inte kan dras i samma utsträckning. 
En kvalitativ ansats väljs när artikeln ska fokusera på att tolka, skapa mening och förståelse i 
människans subjektiva upplevelse av sin omvärld samt betona förståelsen av ett fenomen. 
Kvantitativ forskning strävar i stället till att klassificera, se samband, förutsäga och förklara 
och utgår från redan accepterade teorier och principer uppbyggda från objektivitet och 
neutralitet (Forsberg & Wengström, 2013). Genom användandet av artiklar med båda 
ansatserna gavs möjlighet att besvara syftet med detta arbete utifrån bredare grund, att 
kartlägga faktorer som påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv. Majoriteten av alla artiklar var utförda med tvärsnittsstudie, vilket 
både kunde ses som en styrka och svaghet för det övergripande resultatet i arbetet. Styrka 
sågs i dessa artiklar då de omfattade flera olika faktorer som på så vis kunde klassificeras och 
samband kunde ses mellan dessa som Forsberg och Wengström (2013) beskriver.  

Variationen mellan syften, ansatser och metoder i artiklarna sågs som en styrka eftersom 
artiklarna kompletterade varandra och gav ett ökat innehållsvärde genom vidare syn på 
faktorer som påverkar patientsäkerhet på vårdavdelningar. Kvantitativ forskning var lätt att 
få fram och kunde på ett enkelt sätt beskriva faktorer såsom tidsbrist, utmattning och 
arbetsbelastning. Mer kvalitativ forskning önskas för att kunna komplettera faktorernas 
betydelse. Utifrån syftena i artiklarna sågs ändå kvantitativ forskning som en styrka eftersom 
det ledde fram till samband mellan de faktorer som påverkar patientsäkerhet.  

6.2.2% Diskussion%om%resultat%

I resultatet framkom faktorer utifrån sjuksköterskors perspektiv som påverkade 
patientsäkerhet på vårdavdelningar. Dessa faktorer var arbetsuppgifter som lämnas ogjorda, 
missnöje över arbete, ledningsfaktorer och avvikelserapportering som inte efterföljs. 
Faktorerna som identifierades kan på olika sätt orsaka vårdskada och lidande hos patienter 
när de vårdas på vårdavdelningar och kan därmed kopplas till Erikssons teori om lidande. 
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Teorin enligt Eriksson (2015) innehåller vårdlidande och livslidande, som är ett lidande 
orsakat av vården respektive ett lidande som berör hela människan och dennes existens. 
Patienter kan uppleva ett lidande om de råkar ut för vårdskada till följd av brister i 
patientsäkerhet på vårdavdelningen. I patientsäkerhetslagens 1 kap. 5 § definieras vårdskada 
som ett lidande som kunde ha undvikts ifall adekvata åtgärder vidtagits när patienter varit i 
kontakt med hälso- och sjukvården. Utifrån definitionen ses samband till Erikssons (2015) 
teori om lidande där vårdlidandet uppkommer till följd av vårdskador och att vårdlidande till 
varje pris ska undvikas. Sjuksköterskor har även enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patienters vård. 
Därmed måste patientsäkerhetsarbete bli en betydande del av sjuksköterskors arbete för att 
undvika uppkomst av vårdskador, vårdlidande samt livslidande hos patienter.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Resultatet visade att om arbetsuppgifter frekvent 
lämnas ogjorda blir det risk för att vårdskada ska uppstå. Samband kan ses till vad Eriksson 
(2015) belyser som vårdlidande och livslidande. Erfar patienter vårdlidande kan de uppleva 
vården som negativ och även uppleva att den egna värdigheten kränks vilket bryter mot 
hälso- och sjukvårdslagen. Även om vissa arbetsuppgifter prioriterades i sjuksköterskors 
arbete såsom att ge läkemedel på utsatt tid kan patienters värdighet kränkas eftersom 
sjuksköterskor endast värderar avklarandet av arbetsuppgiften i stället för att skapa 
personcentrerad vård. Eriksson (2015) lyfter att varje lidande är unikt och formas av den 
enskilda individen. Om sjuksköterskor inte arbetar personcentrerat frånses Erikssons syn på 
lidandet. Eriksson (2014) lyfter att sjuksköterskor på ett objektivt sätt ska beskriva de 
verkliga förhållandena till patienter, vilket inte blir möjligt när sjuksköterskor inte värderar 
skapandet av personcentrerad vård. Alla arbetsuppgifter som lämnas ogjorda är därmed ett 
potentiellt hot mot patientsäkerhet på vårdavdelningar. Lämnar sjuksköterskor arbete ogjort 
är det patienterna som drabbas. Ytterligare ett samband kan ses till Eriksson (2015) eftersom 
detta kan skapa ett vårdlidande hos patienter. Sjuksköterskor i resultatet rapporterade att de 
ofta arbetade övertid och trots övertidsarbete var vårdkvaliteten låg (Cho et al., 2016).  

I artikeln framgår att övertidsarbetet sker när bemanningen under den tiden är låg. Hälsan 
hos sjuksköterskor som arbetar övertid är sämre och de upplever missnöje över sitt arbete 
vilket kan leda till brister i patientsäkerhet. Flera sjuksköterskor i resultatet upplevde att 
arbetsbelastning och låg bemanning var associerat med stress och utmattning, missnöje över 
arbetet och vårdkvaliteten. Eriksson (2014) beskriver hur det är viktigt i vårdprocessen att 
utgå från patienters situation vid prioritering av målområden och det finns många faktorer 
som påverkar sjuksköterskors målval i vårdprocessen vilket i sin tur påverkar den vård 
patienter får. Prioritering av målområden påverkas utifrån sjuksköterskors arbetssituation 
gällande bemanning, arbetsbelastning och arbetsuppgifter som lämnas ogjorda. Eftersom 
sjuksköterskor inte har samma möjlighet att utföra individanpassad vård vid hög 
arbetsbelastning kan det i sin tur också orsaka ett vårdlidande och livslidande hos patienter.  

När sjuksköterskor erfar låg bemanning och hög arbetsbelastning kan de glömma bort vad 
Eriksson (2015) menar ska vara motivet för all vård, det vill säga lindring av lidande. 
Förutsättningarna skulle även kunna leda till att sjuksköterskor glömmer bort att varje 
lidande enligt Eriksson (2015) är unikt och formas av den enskilda individen. På grund av 
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förutsättningarna kanske sjuksköterskor inte heller tar hänsyn till hela människan utan 
endast ser delar av kropp, själ och ande. Eriksson (2014) nämner också att 
arbetsmiljösituationen hos sjuksköterskor påverkar vilken vård patienter erhåller. Samband 
kan ses till resultatet där flera sjuksköterskor lyfte att färre patienter per sjuksköterska, 
arbetspass på max 8 timmar, samt färre sjuksköterskor som utför arbete som inte ingår i 
sjuksköterskors ansvar och yrke är relaterat till att mindre arbetsuppgifter lämnas. Skulle 
medvetenheten för hur processfaktorer enligt Eriksson (2014) påverkar arbetet och dessa 
arbetsförhållanden införas på vårdavdelningar skulle det kunna resultera i mindre 
vårdlidande och livslidande för patienter. Sjuksköterskor har även ett ansvar att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (ICN, 2014).  

Även om flera sjuksköterskor i resultatet lyfte betydelsen av engagerad och stöttande ledning 
för att uppnå god patientsäkerhet ligger ansvaret även hos sjuksköterskor att själva arbeta 
aktivt och ha ett egenintresse för att uppnå god och säker vård.  I kompetensbeskrivningen 
för legitimerade sjuksköterskor framgår att patienter ska erhålla god och säker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor har därmed ett ansvar att arbeta patientsäkert 
utifrån sin legitimation men det är även viktigt att ledningen skapar förutsättningar så dem 
kan arbeta patientsäkert vilket framkom i tidigare forskning (Weng et al., 2012; Wong et al., 
2013a). Eriksson (2014) lyfter processfaktorer som en viktig del i vårdprocessen eftersom 
processfaktorer indirekt eller direkt påverkar vården av den enskilda individen. 
Professionalitet i vården kan utgöras som en processfaktor. De etiska huvudkraven inom 
hälso- och sjukvården utgår enligt Eriksson (2014) från patienters integritet och adekvat 
vård. Samband ses mellan processfaktorer och de etiska huvudkraven enligt Eriksson samt 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor. Sjuksköterskor ska arbeta aktivt och ha ett 
egenintresse för att uppnå god patientsäkerhet och därmed adekvat vård som tar hänsyn till 
patienters integritet. Sjuksköterskor behöver även vara professionella för att uppnå god vård 
för patienter. Egenintresset och den professionella hållningen krävs trots faktorer som 
påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv. En processfaktor kan därmed 
vara ifall sjuksköterskor har en engagerad stöttande ledning med tydlighet eller inte. Ifall det 
finns struktur och goda förutsättningar för att arbeta patientsäkert eller inte utformas vården 
indirekt för patienter därefter.  

Flera patienter i tidigare forskning lyfte att tidsbrist hos sjuksköterskor minskar tryggheten, 
säkerheten och förtroendet för sjuksköterskor och sjuksköterskors arbete. För att uppleva 
säkerhet var det viktigt att sjuksköterskor frekvent gav patienter tid vilket gav förutsättning 
för en förtroendefull relation gentemot sjuksköterskorna. Utifrån detta upplevde patienter att 
de fick bästa möjliga vård och inte blev bortglömda (Lovink et al., 2015; Teng et al., 2010; 
Vaismoradi et al., 2011). Flera sjuksköterskor i resultatet belyste också tidsbristen som en 
faktor som påverkade skapandet av god vårdrelation till patienter. Sjuksköterskor såg endast 
patienter som tidskrävande objekt i stället för patienter. Samband finns därmed mellan 
artiklarna eftersom de vanligaste arbetsuppgifterna som enligt sjuksköterskor i resultatet 
blev lämnade ogjorda på grund av tidsbrist var att samtala och trösta patienter, rådgivning, 
patientundervisning, utförande och upprättande av vårdplaner, adekvat dokumentering och 
munhygien.  
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Sjuksköterskor i resultatet upplevde att det kan vara svårt att faktiskt erkänna fel eller 
rapportera incidenter som inträffat. De lyfte att flera händelser inte rapporteras alls trots att 
det finns tydliga rutiner och riktlinjer kring händelserapportering. Flera sjuksköterskor lyfte 
vikten av rutiner och riktlinjer kring rapportering av incidenter och samtidigt som de lyfte 
vikten av att rapportera incidenter belyste dem att alla incidenter inte blir anmälda. 
Sjuksköterskor påverkas med största sannolikhet av säkerhetskulturen på vårdavdelningar. 
Att rapportera en inträffad incident är av största vikt för att utveckla säkerheten och vikten av 
att tystnad måste ersättas med frispråkighet gällande säkerhet (Lundh & Sahlqvist, 2012). 
Samband ses till Erikssons (2014) processfaktorer vilka påverkar den vård patienter får 
utifrån lagstiftning, utbildning och professionalitet i vården. Utifrån sjuksköterskors arbete 
påverkas därmed patienter. Processfaktorerna enligt Eriksson (2014) kan därmed kopplas till 
säkerhetskulturen på vårdavdelningar. Blir inte händelser som skulle kunnat medföra eller 
har medfört vårdskada anmälda kan inte heller patienters vård påverkas till det bättre. Av 
den anledningen kan ett samband dras till vikten av att öka medvetenheten kring varför det 
är viktigt att förändra kulturen på vårdavdelningar. Händelserapportering ska ses som en 
tillgång till ökad patientsäkerhet och inte ett skuldbeläggande för att misstag skett. Även här 
kan samband till den tidigare forskningen ses där det framgick att ledningen har ett ansvar 
att inte skuldbelägga sjuksköterskor som anmäler avvikelser (Nygren et al., 2013).  

6.3& Etikdiskussion&&

Examensarbetet har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska CODEX (2016). Enligt CODEX 
får författarna ej förvanska, plagiera, ta bort eller lägga till något som framkommer ur 
analysen av det tidigare materialet. Samtliga artiklar hade ett etiskt godkännande vilket 
stärkte det etiska resonemanget för arbetet. Samtliga artiklar var även varit skrivna på 
engelska vilket medförde att båda författarna i detta examensarbete har läst igenom 
artiklarna ett flertal gånger för att minska utrymmet för tolkning. Tolkning från engelsk text 
till svenska har utförts med noggrannhet för att minska risken för tolkning eller förvanskning 
i resultatet. Dock kan viss tolkning ändå ha skett eftersom det engelska språket skiljer sig 
från det svenska genom språkets uppbyggnad. Vissa engelska ord kan ha ett flertal betydelser 
på svenska. Eftersom båda författarna har svenska som modersmål kan viss tolkning ha 
skett. Därför har författarna noga sett över vilka betydelser som kan finnas genom att slå upp 
i lexikon och därefter försökt se till att en så saklig översättning som möjligt utförts. 
Diskussionen författarna emellan gav samtidigt författarna ökad förståelse av helheten i 
artiklarna för att inte resultatet från artiklarna skulle förvanskas. Tydlig referenshantering 
enligt APA har utförts för att visa på vad som framkommit från insamlat datamaterial, andra 
källor och egna reflektioner vilket har minskat risken för att plagiat skulle ha förekommit. 
Genom att åsidosätta förutfattade meningar, ha ett öppet förhållningssätt och skilja på vad 
som har framkommit genom datainsamlingen och egna värderingar styrktes 
examensarbetets objektivitet. 
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7& SLUTSATSER&

I resultatet framgår att ogjorda arbetsuppgifter är den mest omfattande faktorn som påverkar 
patientsäkerhet. Att arbetsuppgifter lämnades ogjorda berodde på faktorer såsom tidsbrist, 
övertid och låg bemanning av sjuksköterskor. Ett samband kunde ses mellan sjuksköterskors 
arbetsbelastning och låg bemanning gällande vårdkvalitet och patientsäkerhet. Ett annat 
samband sågs mellan sjuksköterskor som var missnöjda med sitt arbete i förhållande till 
arbetstiderna. Föränderliga arbetstider ledde till utmattning och bristande vårdkvalitet samt 
ett minskat engagemang till arbetet. Hög arbetsbelastning där sjuksköterskor vårdar många 
patienter är inte patientsäkert och kan leda till utmattning som resulterar i objektifiering av 
patienter, arbete som lämnas ogjort och i värsta fall att patienter avlider under vårdtiden. En 
slutsats dras till att ökad bemanning på vårdavdelningarna kan ge möjlighet att främja 
patientsäkerhet. Om sjuksköterskor kan vårda ett färre antal patienter åt gången vilket skulle 
kunna leda till mer tid för varje patient, potentiellt minskad arbetsbelastning och därmed 
minskad utbrändhet i personalgruppen. Vidare skulle i sin tur kunna leda till mindre arbete 
som lämnas ogjort, färre misstag, bättre arbetsresultat och god vårdkvalitet. Utöver ökad 
bemanning dras slutsatsen att det krävs en ledning som lyfter och arbetar med 
patientsäkerhetsfrågor och patientsäkerhetsarbetet på vårdavdelningar. 
Händelserapportering sågs främja patientsäkerhet men skam och okunskap gjorde att 
sjuksköterskor inte rapporterade incidenter. Sjuksköterskor förväntade sig även ett tydligt 
ledarskap där rutiner, riktlinjer och regler för arbetet stod i fokus samt en positiv inställning 
till patientsäkerhetsfrågor. En engagerad ledning som möjliggör utbildning i patientsäkerhet 
skulle kunna leda till att sjuksköterskor inte uppfattar händelserapportering som ett 
misslyckande utan som ett förbättringsarbete för att ge alla patienter god och säker vård. En 
annan slutsats dras mellan sjuksköterskor som är missnöjda med sitt arbete och utmattning 
relaterat till en oengagerad ledning som inte prioriterar personlig utveckling, 
utbildningsmöjligheter, löneutveckling och bemanning. Då ledningen inte lägger tillräckliga 
resurser på preventivt arbete på enheten genom att exempelvis uppnå bemanningsmålen på 
avdelningen leder det till att sjuksköterskor tar på sig mer arbete själva, lämnar 
arbetsuppgifter ogjorda, blir utmattade och därmed känner missnöje över arbete och 
yrkesval. Missnöjet påverkar patientsäkerheten negativt och skulle kunna förhindras genom 
ett långsiktigt förbättringsarbete i verksamheten. På så vis anses dessa åtgärder potentiellt 
främja patientsäkerhet och patienter skulle i och med dem kunna undgå ytterligare lidande 
än vad de sökt för.  

8& FÖRSLAG&TILL&VIDARE&FORSKNING&

Författarna i detta examensarbete har uppfattat att det finns gott om forskning gällande 
patientsäkerhet. Ändå har författarna uppmärksammat att forskning från ytterligare 
perspektiv skulle kunna tillföra förbättrad inverkan för patientsäkerhetsarbetet. Därmed 
föreslås vidare forskning gällande andra yrkesgruppers perspektiv på patientsäkerhet, såsom 
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läkare, farmaceuter, fysioterapeuter et cetera och hur de påverkar sjuksköterskors arbete 
samt hur det påverkar patientsäkerhet. Mer ingående forskning utifrån patienters perspektiv 
önskas även då patienter är det mest centrala inom patientsäkerhet. Genom att förstå 
exempelvis patienters upplevelser kring vården de erhåller och vad de anser vid bristande 
vård kan nya förbättringsarbeten utformas för att undvika framtida vårdskador. Vidare 
forskning föreslås även gälla hur det skiftande politiska styret i Sverige har inverkan på 
sjukvården och patientsäkerhet. Frågan gällande hälso- och sjukvård tas upp kontinuerligt i 
politiken. Partierna i Sverige står oense till hur vården ska bedrivas. Frågor som skulle vara 
av intresse för framtida forskning är exempelvis huruvida ändrade lagförslag eller total 
privatisering av vården skulle förändra patientsäkerhet. En annan fråga av intresse är om den 
enskilda individen ska finansiera sin egna vård och om sjukhusen skulle finansieras av 
fonder, bidrag och försäkringar, vilken påverkan det skulle ha på patientsäkerhet. Vidare 
föreslås även ingående forskning utifrån fler positiva infallsvinklar gällande patientsäkerhet, 
detta skulle kunna medföra förändring och förbättringsarbeten gällande patientsäkerhet. 
Eftersom förändring och förbättringsarbetet inte enbart behöver utgå ifrån negativa 
synvinklar. 
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ibland leda till oavsiktliga negativa 
konsekvenser gällande patientens vård och 
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Cho, E., Lee, N-J., Kim, Lee, K., Park, K-O., 
Sung, Y. 
 
International Journal of Nursing Studies 
 
2016 
 

 
Syftet med studien var att 
utforska samband mellan 
sjuksköterskebemanning och 
övertid med patientsäkerhet, 
kvalitet på omvårdnad och 
arbetsuppgifter som lämnats 
ogjorda. 

 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie  

 
Ett större antal patienter per sjuksköterska 
var signifikant associerat med dålig 
patientsäkerhet, dålig kvalitet på omvårdnad 
och flera arbetsuppgifter blev lämnade 
ogjorda på grund av tidsbristen.  

 
Hög 

 
A cross-sectional study of ’care left undone’ on 
nursing shifts in hospitals 
 
Ball, J., Griffiths, P., Rafferty, A E., Lindqvist, 
R., Murrells, T. & Tishelman, C. 
 
Journal of Advanced Nursing 
 
2016 

 
Syftet med studien är att 
fastställa faktorer associerade 
med variation till ’arbetsuppgifter 
som lämnas ogjorda’ (också 
refererat till ’missad vård’) av 
legitimerade sjuksköterskor på 
vårdavdelningar i Sverige 

 
En kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 10 174 
legitimerade 
sjuksköterskor 
arbetandes på 79 
sjukhus i Sverige 

 
74 procent av sjuksköterskorna rapporterade 
att en del arbete lämnades ogjort under deras 
senaste arbetspass. Tiden på arbetspasset, 
blandningen av patienter, sjuksköterskans 
roll, den praktiska omgivningen och 
bemanning har en signifikant relation till det 
ogjorda vårdarbetet. Oddsen att vårdarbetet 
blir ogjort halveras på skift där 
sjuksköterskor vårdar 6 patienter eller 
mindre i jämförelse med skift där de vårdar 
10 patienter eller mer. 
 

 
Hög 
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’Care left undone’ during nursing shifts: 
associations with workload and perceived 
quality of care 
 
Ball, J., Murrells, T., Rafferty, A M., Morrow, 
E. & Griffiths, P. 
 
BMJ Quality & Safety 
 
2017 

 
Syftet med studien är att 
undersöka naturen och 
utbredningen av ogjort 
vårdarbete av sjuksköterskor på 
sjukhus i England och att bedöma 
om det är antalet av missade 
delar är associerade med 
bemanningsnivån av 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskors bedömning av 
vårdkvaliteten och en 
patientsäker miljö. 

 
En kvantitativ 
tvärsnittsstudie. De 
undersökte 2917 
legitimerade 
sjuksköterskor på 401 
vårdavdelningar på 46 
sjukhus i England. 

 
De flesta sjuksköterskorna rapporterade att 
en eller fler vårdaktiviteter hade lämnats 
ogjorda på grund av tidsbrist vid deras 
senaste arbetspass. Det som lämnades 
frekvent mest ogjort var: tröstande och 
samtal med patienter (66%), utbilda 
patienter (52%) och utveckla/uppdatera 
vårdplaner (47%). Antalet patienter per 
sjuksköterska var signifikant associerat med 
förekomsten av ’missad vård’. Ett 
medelvärde av 7.8 aktiviteter per skift blev 
lämnat ogjort på avdelningar som är klassade 
som ’bristande’ gällande patientsäkerhet, 
jämfört med 2.4 där patientsäkerhet 
klassades som ’utmärkt’. 
 

 
Hög 

Factors influencing why nursing care is missed 
 
Blackman, I., Henderson, J., Willis, E., 
Hamilton, P., Toffoli, L., Verrall, C., Abery, E. & 
Harvey, C. 
 
 
Journal of Clinical Nursing 
 
2014!

Syftet med studien är att 
undersöka orsaker till att 
sjuksköterskor identifierar missat 
vårdarbete och vilka faktorer som 
räknas i den variansen i 
sjuksköterskearbetet. För det 
andra ska studien försöka förstå 
om de identifierade anledningarna 
till missat vårdarbete interagerar 
med en annan och utformar en 
multidimensionell konstruktion.!

En kvantitativ 
enkätundersökning 
besvarad av 289 
sjuksköterskor och 
barnmorskor som är 
medlemmar i Australian 
Nursing och Midwifery 
Federation of South 
Australia.!

8 variabler identifierades att ha direkt 
förutsatta effekter till varför vårdarbete 
missades, och inkluderade skift, tilldelning av 
sjuksköterskeresurser, kommunikation mellan 
sjukvårdspersonal, intensiteten i 
arbetsbelastningen, arbetsbelastningens 
förutsägbarhet, sjuksköterskors 
tillfredställelse med deras nuvarande jobb och 
deras intention till att fortsätta arbeta. 
Ytterligare indirekta effekter av andra 
variabler förklarade 34% av den totala 
variansens resultat av varför vårdarbete 
rapporterades som missat. 
 

Hög 
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Prevalence, patterns and predictors of nursing 
care left undone in European hospitals: result 
from the multicountry cross-sectional 
RN4CAST study 
 
Ausserhofer, D., Zander, B., Busse, R., 
Schubert, M., De Geest, S., Rafferty, A-M., Ball, 
J., Scott, A., 
Kinnunen, J., Heinen, M., Strømseng Sjetne, I., 
Moreno-Casbas, T., Kózka, M., Lindqvist, R., 
Diomidous, M., Bruyneel, L., Sermeus, W., 
Aiken, L., 
Schwendimann, R. 
 
BMJ Quality & Safety 
 
2013 
!
!

Syftet med studien var att beskriva 
prevalensen och mönster av 
arbetsuppgifter som lämnas 
ogjorda av sjuksköterskor i 
europeiska sjukhus och utforska 
associationen med sjuksköterska 
relaterade organisatoriska faktorer 

Kvantitativ tvärsnitt-
studie, data insamlades 
från 33659 stycken 
sjuksköterskor på 488 
sjukhus från olika länder 
i Europa 

Resultatet visade att i Europa är de vanligaste 
arbetsuppgifterna som lämnas ogjorda; 
trösta/samtala med patienter, 
utveckla/uppdatera omvårdnadsplaner och 
rådgivning/ undervisa patienten och dennes 
familj. En arbetsplats med bättre arbetsmiljö, 
färre patienter per sjuksköterska och färre 
sköterskor som utför icke 
sjusköterskerelaterade arbetsuppgifter har 
färre arbetsuppgifter som lämnas ogjorda. 

Hög 

 



   

BILAGA&C&(&KVALITETSGRANSKNING&
Kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier enligt Friberg (2012). 

Granskning av kvalitativa studier: 

•! Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
•! Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
•! Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
•! Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
•! Hur är metoden beskriven? 
•! Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
•! Hur har data analyserats?  
•! Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
•! Vad visar resultatet? 
•! Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
•! Vilka argument förs fram? 
•! Förs det några etiska resonemang? 
•! Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
•! Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Granskning av kvantitativa studier: 

•! Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
•! Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
•! Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
•! Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
•! Hur är metoden beskriven? 
•! Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 
•! Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
•! Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
•! Vad visar resultatet? 
•! Vilka argument förs fram? 
•! Förs det några etiska resonemang? 
•! Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
•! Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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