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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs inom hälso-och sjukvården för att minimera 

risker att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter erhåller vård. 

Det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att lindra människors lidande, trots detta är 

det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer leder till lidande, förvirring och otrygghet. 

Syfte: Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete. Metod: Detta examensarbete utformas som en systematisk 

litteraturstudie med utgångspunkt i en beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom 

två teman: Organisationens påverkan på sjuksköterskor samt Sjuksköterskors 

gemensamma ansvar. Utifrån dessa framkom även fyra subteman: Att möta hinder i sin 

vardag, Att sakna information, Att aktivt välja ett ansvarsfullt ledarskap samt Att 

kontinuerligt utveckla sin kompetens. Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar, framför 

allt mot patienter. Kommunikation kan inte begränsas till att dela information inom teamet. 

Patientsäkerhetskulturen formas när chefer är hängivna till att skapa, forma och överföra 

denna kultur till organisationen. Slutsatser: Att behöva tampas med ogynnsamma 

arbetsförhållanden, stress, bristfälligt ledarskap och sin egen utveckling på daglig basis 

framkommer som utmattande. Positiva erfarenheter genomlyser de negativa genom att 

sjuksköterskor använder de brister och hinder de erfar i sin vardag för att utveckla sig själva, 

sin egen kompetens och sin egenmakt. 

 

Nyckelord: ansvar, avvikelser, erfarenhet, kvalitativ studie, vård  

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Patient safety work is carried out in the healthcare system to minimize the 

risks of injuries, incidents or adverse events occurring while patients receive care. The 

primary objective of health and medical care is to alleviate people's suffering, although it is 

well documented that certain care situations lead to suffering, confusion and insecurity. 

Aim: This study aims to describe nurses' experiences of patient safety work. Method: This 

thesis is designed as a systematic literature study based on a descriptive synthesis. Result: 

The result showed two themes: The organization’s influence on nurses and the nurses' joint 

responsibility. Based on these, four sub-themes emerged: To meet obstacles in their everyday 

lives, To lack information, To actively choose a responsible leadership and To continuously 

develop their skills. Nurses have a professional responsibility, especially towards patients. 

Communication cannot be limited to sharing information within the team. The patient safety 

culture is formed when managers are committed to creating, shaping and transferring this 

culture to the organization. Conclusions: Having to struggle with unfavorable working 

conditions, stress, inadequate leadership and their own development on a daily basis emerges 

as exhausting. Positive experiences overcome the negative experiences by nurses using the 

shortcomings and obstacles that they experience in their everyday lives to develop 

themselves, their own skills and their own empowerment. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskors roll inom vården är bland annat att vårda patienter och säkerställa att dessa 

får adekvat behandling och omvårdnad, vilket även innefattar att förebygga risker för att 

drabbas av vårdskador. I många fall är de skador som uppstår undvikbara och dessa skador 

kan ofta medföra onödigt lidande för de patienter som drabbas. Att drabbas av vårdskador 

kan medföra livslånga konsekvenser, men även vårdrelaterade infektioner eller mindre 

allvarliga vårdskador kan för stunden vara besvärliga. För att förebygga detta bedriver alla 

instanser av hälso- och sjukvården patientsäkerhetsarbete vilket de enligt 

Patientsäkerhetslagen är ålagda att göra. För sjuksköterskor innebär detta att de har ett 

direkt ansvar att arbeta patientsäkert såväl mot patienter som mot Patientsäkerhetslagen och 

Hälso- och sjukvårdslagen. Det är relevant att poängtera vikten av att vara engagerad i 

patientsäkerhetsarbetet samt att det ligger i sjuksköterskors intresse att hålla sig 

uppdaterade om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs inom det egna verksamhetsområdet. 

För trots att alla vårdinstanser bedriver patientsäkerhetsarbete uppstår ändå skador som 

kunnat förebyggas.   

Intresset för detta område grundar sig i författarens vilja att ge god vård till patienter samt 

att minimera risker för vårdskador hos patienter. Detta då författaren av detta 

examensarbete på sina verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat brister i 

patientsäkerheten vad gäller felmedicinering, journalföring och i omvårdnad av patienter.  

Att ämnet är viktigt understryks av att det under lång tid har bedrivits forskning inom 

området, där Forskargrupp Mälardalens Högskola/Hälsa, Vård och Välfärd: Comcare 

efterfrågar ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Då 

denna uppsats lyfter sjuksköterskors perspektiv samt sjuksköterskors erfarenheter av hur 

arbetet bedrivs kliniskt hoppas författaren kunna bidra till förbättrat patientsäkerhetsarbete. 

2 BAKGRUND 

Författaren av detta examensarbete lägger fokus vid att beskriva vad patientsäkerhetsarbete 

samt patientsäkerhetskultur är för att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna ge ökad 

förståelse för dess innebörd i detta examensarbete. Dessa beskrivs nedan under begreppen 

Patientsäkerhetsarbete samt Patientsäkerhetskultur. Flera olika styrdokument och lagar 

som är relevanta för de som jobbar inom hälso- och sjukvården involveras också i arbetet, 

dessa definieras under rubriken Lagar och styrdokument. Det teoretiska perspektivet utgår 

ifrån Wallinvirtas (2017) avhandling om ansvar och makt. Den tidigare forskning som 



 

2 

examensarbetet relateras till finns beskriven i bakgrunden under rubriken Tidigare 

Forskning. Slutligen leder detta fram till examensarbetets Problemformulering. 

2.1 Definitioner av begrepp 

Nedan definieras examensarbetets centrala begrepp för att förklara vad som avses med dessa 

i detta examensarbete. Dessa begrepp har valts ut som centrala då de är relevanta för 

examensarbetes syfte. 

2.1.1 Patientsäkerhetsarbete 

Patientsäkerhetsarbete är det arbete som bedrivs inom hälso-och sjukvården för att 

minimera risken att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter 

erhåller vård. Det innefattar att analysera och fastställa vilka säkerhetsbrister som finns och 

hur dessa kan förebyggas, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet, samt stärker 

patientsäkerhetskulturen (Öhrn, 2014).  

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2017a) definierar patientsäkerhet som att skydda 

patienter från skador när de får vård. Denna definition utgår ifrån Patientsäkerhetslagen 

[PSL]: ”Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada” (SFS, 2010:659, §6:1). 

Begreppet vårdskada utgår i denna studie från PSL: ”Med vårdskada avses i denna lag 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (SFS, 2010:659, §5:1). Med skador avses alla typer av skador som kan uppstå i 

relation till negativa händelser som kan förebyggas. Detta gäller såväl felmedicinering, 

felaktiga diagnoser, felaktig behandling, fallskador, felaktigt hanterande av material samt 

bristfällig omvårdnad, vilket kan leda till exempelvis vårdrelaterade infektioner. Med 

negativa händelser avses avvikelser som medfört större eller mindre konsekvenser för 

patienter och den negativa händelsen kan även delas in i att vara undvikbar och därför 

klassas som vårdskada, alternativt oundviklig och klassas då som en komplikation (Öhrn, 

2014). 

2.1.2  Patientsäkerhetskultur 

Begreppen säkerhetskultur i patientsäkerhetssammanhang används sedan 1980-talet då det 

tidigare inte fanns några begrepp för att beskriva kollektiva värderingar, normer och 

beteenden relaterade till patientsäkerhet. Att använda begreppet säkerhetskultur i syfte att 

förbättra patientsäkerheten var ett sätt att vidga säkerhetsperspektivet där det inte längre 

handlade om den enskilde individens förhållningssätt gentemot patientsäkerhet, utan det var 

det kollektiva förhållningssättet som hamnade i fokus. Därav skapades begreppet 

patientsäkerhetskultur som en grundpelare för att bedriva säker vård (Rollenhagen, 2013). 

Patientsäkerhetskultur är enligt SKL (2017b) ett begrepp som blivit allt mer aktuellt på 

senare tid. Finns det god kunskap om patientsäkerhet på vårdavdelningar ger det i samarbete 
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med patienter och sjukvårdspersonal minimerade risker för att vårdrelaterade skador ska 

uppstå. För att hitta styrkor, svagheter samt förbättringsområden inom patientsäkerheten på 

vårdavdelningar har SKL tillsammans med flera landsting samt Socialstyrelsen tagit fram en 

enkät för att mäta patientsäkerhetskulturen. Genom att mäta patientsäkerhetskulturen kan 

ökad kunskap erhållas om patientsäkerhetsarbetet, hur det bedrivs på specifika 

vårdavdelningar samt att det kan bidra till säkrare vård för patienter (SKL, 2017c).  

2.2 Lagar och styrdokument 

Det framgår i PSL (SFS 2010:659) att vårdgivare ska bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska även arbeta i förebyggande syfte för att undvika 

vårdskador, och därmed vidta de åtgärder som krävs för att vårdskador inte ska uppstå. Det 

framgår också att vårdgivare ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att den uppfyller 

kraven för god vård som beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30). Vården 

ska i enlighet med HSL vara fokuserad på att förebygga ohälsa där människors lika värde 

bejakas och alla människor ska ges samma förutsättningar för vård, samtidigt som de som är 

i störst behov av vård ska ges företräde.  

1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det 

innebär att vården särskilt ska 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  

2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 

5. vara lätt tillgänglig. (SFS 2017:30, 5 kap) 

I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskors primära professionella 

ansvar i första hand riktat till människor i behov av vård. Det finns många riktlinjer i den 

etiska koden som beskriver hur sjuksköterskor bör arbeta, dessa innefattar bland annat att 

patienter ska erhålla korrekt och lämplig information, sjuksköterskor ska även behandla 

personliga uppgifter konfidentiellt samt vara professionella i sin profession och därigenom 

visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet samt integritet gentemot patienter 

(SSF, 2012). 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av tidigare forskning som bedrivits på 

området patientsäkerhet utifrån ett patientperspektiv. Patientperspektivet har valts för att 

berika examensarbetet och för att förtydliga hur verkliga situationer kan se ut. Vid 

sammanställning av den tidigare forskningen uppdagas två genomgående områden, dessa 

benämns Upplevelser av (o-)trygghet samt Relationen mellan patienter, vårdpersonal och 

delaktighet.  
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2.3.1 Upplevelser av (o-)trygghet 

Rathert, Brandt och Williams (2012) beskriver hur patienter uppfattar begreppet säkerhet 

olika. Rathert et al. menar att patienters uppfattningar om säkerhet skulle kunna bidra till 

ökad tillit till sjuksköterskor, tillfredsställelse med sin vård samt följsamhet till läkarens 

medicinordinationer. Forskning visar att det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att 

lindra människors lidande, trots detta är det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer kan 

leda till lidande, förvirring och upplevelser av otrygghet hos patienter (Söderberg, Olsson & 

Skär, 2012). En av orsakerna till detta är att de erhållit felaktig vård, eller ingen vård alls. 

Dessa faktorer kan sammantaget bidra till brist på tillit till vårdpersonal, psyko-social rädsla 

samt fysisk rädsla för sin säkerhet (Söderberg et al., 2012; Rhodes, Campbell & Sanders, 

2016). Vidare framhåller Söderberg et al. (2012) hur patienter beskriver att de kan få 

bristfällig information om behandlingar och behandlingsalternativ, samt bristfällig 

information om eventuella biverkningar av läkemedel. De upplever även att de förväntas bete 

sig på ett visst sätt, att agera i en patientroll, samtidigt som vårdpersonal emellanåt använder 

terminologi som patienter har svårt att förstå. Vid frågor om denna terminologi kan patienter 

få otillräckliga förklaringar om vad den betyder.  

Forskning visar att det förekommer en brist på antal sjuksköterskor vilket kan bidra till 

osäker vård samt att patienterna kan uppleva otrygghet. Utöver detta beskriver patienter att 

många sjuksköterskor kan verka vara för upptagna för att prata vilket minskar chansen för 

patienter att själva rapportera nya symtom eller att prata om sina bekymmer, vilket i 

förlängningen kan leda till att patienter väljer att inte prata med sjuksköterskor (Söderberg et 

al., 2012; Goulding, Adamson, Watt & Wright, 2015; Rainey, Ehrich, Mackintosh & Sandall, 

2015). I kontrast till detta beskriver Persson, Anderberg och Ekwall (2015) hur patienter kan 

uppleva en trygghet när sjuksköterskor finns i rummet. Patienter i studien beskriver att när 

de ska duscha kan de be de sjuksköterskor om hjälp enbart för sällskapets skull. Persson et al. 

beskriver vidare hur patienter upplever att bortsett från att enbart tillkalla sjuksköterskor för 

sällskapets skull, kan en upplevelse av trygghet infinna sig i att ha sjuksköterskor nära, detta i 

synnerhet när patienter är kritiskt sjuka och/eller sängliggande.  

För att vårdpersonal ska uppfattas som professionell av patienter framgår det i Kvåle och 

Bondevik (2010) att vårdpersonal ska vara kompetent, trevlig, erfaren och kunnig. 

Professionell vårdpersonal kan förklara saker på ett sådant sätt att patienter förstår vad de 

menar, samt tillämpar beprövad erfarenhet vilket ger patienter en upplevelse av trygghet. 

Samtidigt visas en polaritet mellan den vårdpersonal som enligt patienter anses vara 

professionell kontra de som uppfattas som att de ler och är trevliga, men saknar kompetens, 

vilket patienter i vissa fall kan anse vara värdelöst och oprofessionellt. Samtidigt beskriver 

Kvåle och Bondevik i ett exempel hur en patient med väldig smärta nekats ytterligare 

smärtlindring. Där frågeställning är ifall vårdpersonalen har bristfällig kompetens eller har 

för stor respekt för läkarens order. Detta då andra studier visar att kompententa och erfarna 

sjuksköterskor vet om när de behöver tillkalla läkaren. Patienter beskriver även att erfarna 

sjuksköterskor lyssnar bättre, ger tydligare information samt låter inte patienter ha ont. 
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2.3.2 Relationen mellan patienter, vårdpersonal och delaktighet 

Buetow et al. (2010) beskriver att relationen mellan vårdpersonal och patienter kan ha tydlig 

inverkan på hur pass delaktiga patienter är i sin vård. I en god relation finns förbättrad 

kommunikation och ökad tillit till vårdpersonal. I förlängningen kan detta resultera i bättre 

förståelse för hur och när patienter ska ta sina mediciner, bättre förståelse för sin egna hälsa 

och sjukdom samt att patienter kan våga erkänna när de inte varit följsamma till olika 

ordinationer. Forskning visar även att en god relation minimerar glömska hos patienter 

(Buetow et al., 2010; Rhodes et al., 2016). En strategi som påvisar detta är enligt Buetow et 

al. (2010) att använda dagliga rutiner som ett sätt att minnas. Detta visar ett exempel där 

vårdpersonal tillfrågat en patient om denne borstar tänderna på morgonen där syftet är att 

patienten ska lära sig att ta sin medicin i samband med tandborstningen, för att på så sätt 

koppla samman rutiner.  

Patienter med komplexa vårdbehov uppger att de värderar kontinuitet i förhållandet med sin 

läkare högt, då detta ger just den läkaren expertkunskap om den specifika individen. Vissa 

patienter upplever att detta kan göra kommunikationen enklare vid förflyttningar till andra 

avdelningar samt att det kan bidra till enklare övergångar mellan primär- och sekundärvård, 

vilket i förlängningen kan bidra till säkrare vård (Rhodes et al., 2016). I kontrast till detta 

visar Rhodes et al. att vissa patienter upplever att brist på kontinuitet i relationen kan leda till 

missade symptom, misstag i kommunikationen mellan patienter och läkare, inkonsekvent 

och oregelbunden vård, feldiagnostisering och försenade remisser till sjukhus. Vidare visar 

forskning att patientdelaktighet gagnar patienter och att patientdelaktighet är en del av det 

som utgör grunden för patientcentrerad vård. Samtidigt upplever patienter att de kan 

medverka till att motverka att fel begås och patienter kan därför utgöra en viktig del i 

patientsäkerheten (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016; Milosevic, 

Brborovic, Mustajbegovic & Montgomery, 2014).  

Tobiano et al. (2016) beskriver att patientdelaktighet kan gynna patienter genom att deras 

tillfredsställelse samt deras uppfattning om kvalitén på vården ökar. Patienter upplever även 

att det känns värdefullt att delta i sin vård då det blir enklare att lära sig hur de ska ta hand 

om sig själva när de inte är på sjukhuset. I linje med detta framgår också tydligt att patienter 

upplever att de behåller sin individualitet i större utsträckning än om de helt och hållet 

överlämnar sig till vården. Vidare erfar patienter att sjuksköterskor rutinmässigt utför sina 

jobb utan att ta hänsyn till att patienter kan göra vissa saker själva, vilket bland annat 

innefattar att mäta sitt eget blodtryck samt att mäta sin egen sockerhalt i blodet hos de 

patienter som har diabetes. Patienter som regelbundet gör dessa mätningar själva i hemmet 

tas ifrån sin autonomi, och i upplevelsen av att sjuksköterskor rutinmässigt utför sina jobb 

involveras inte patienter, vilket kan leda till att de känner sig mindre delaktiga i sin egen vård 

(Rainey et al., 2015). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i detta examensarbete utgår ifrån Wallinvirtas (2017) 

vårdvetenskapliga teori om Ansvar och makt, med fokus på ansvar och makt i vårdandets 
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sammanhang. Detta teoretiska perspektiv valdes då de begrepp som används i teorin såsom 

ansvar och makt är högst relevanta för ämnesområdet omvårdnad då patienter som söker 

vård hamnar i en beroendeställning gentemot vårdpersonalen vilket kan påverka 

patientsäkerheten om detta ansvar och denna makt som sjuksköterskor erhåller används på 

fel sätt.   

2.4.1 Ansvar och makt i vårdandets sammanhang 

Wallinvirta (2017) beskriver i sin teorimodell ansvar och makt utifrån olika perspektiv. 

Främst fokus ligger dock på sjuksköterskor, vad de har för ansvar och makt sett i relation till 

vårdandet samt vårdandets ethos. Wallinvirta menar att ansvar och makt i sig inte är 

relaterade till varandra genom dess synonyma begrepp, utan ansvar och makt kan ses som 

sammanbundna genom vårdandet, där varje enskild sjuksköterska ansvarar över hur de 

använder den makt de erhåller i mötet med patienter. Relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter är asymmetrisk. Sjuksköterskors ansvar för patienters hälsa och välmående samt 

deras vilja att förstå patienters lidande och att bry sig om patienters bästa utgör olika 

utgångspunkter i relationen. Wallinvirta beskriver vidare hur ett gott maktutövande kräver 

ett etiskt ansvar från sjuksköterskor. Den holistiska syn där hela människan är i fokus, vilket 

utgör grunden för vårdvetenskap, kan lätt glömmas bort i de västerländska samhällena på 

grund av en mekanisk syn på sjukdom och hälsa. Ansvar och makt är någonting alla 

människor har, människan ansvarar för sina egna handlingar och sin egen makt vilket även 

innebär att dessa egenskaper måste förvaltas väl. Patienter behöver enligt Wallinvirta få 

känna att de lever i ett sammanhang trots sjukdom eller ohälsa, där varje enskild individ 

behöver få förvalta över sitt egna ansvar och sin egen makt. I och med det ansvar och den 

makt sjuksköterskor innehar behöver sjuksköterskor agera som medmänniskor till patienter 

där maktutövande inte används på ett kränkande, nonchalant eller nedlåtande sätt. Vidare 

framkommer att det finns många exempel i litteraturen där sjuksköterskor inte förmått 

hantera det ansvar och den makt de har på ett meningsfullt sätt. Därigenom har och 

sjuksköterskor överskridit gränser i sina handlingar som inte kan anses vara etiskt 

försvarbara. 

Patienter oavsett situation innehar alltid sin egen makt vilket Wallinvirta (2017) poängterar 

att sjuksköterskor behöver komma ihåg. Det ska inte ses som en självklarhet att 

sjuksköterskor tar över när patienter är oförmögna att själva fatta beslut. Patienters 

autonomi, värdighet och integritet behöver alltid tas i åtanke. Wallinvirta menar även att 

makt är en naturlig företeelse hos människor och denna kan inte ges bort till någon annan. 

Sjuksköterskor ska stödja patienters makt samt hjälpa patienter att underlätta beslut genom 

dialog för att patienter på så sätt ska kunna öka sin livskvalité. ”Med ansvar följer makt och 

med makt följer ansvar. Ansvar och makt innebär olika slag av gärningar. En 

sjuksköterska besitter ansvar och makt, hon betyder någonting för patienten” (Wallinvirta, 

2017, s. 389). 
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2.5 Problemformulering 

Forskning visar flera problem vad gäller patientsäkerhetsarbete. Patienter hamnar i 

situationer där de känner sig otrygga, skadas eller upplever att de inte är delaktiga i sin vård. 

Tidigare forskning visar även patienters syn på hur sjuksköterskor bör vara och hur de bör 

agera för att anses vara professionella. Förståelse för patientsäkerhetsarbete och hur det 

inverkar på patienter samt sjuksköterskor är ett viktigt område att studera då forskning visar 

att detta kan leda till ökad patientsäkerhet, bättre vård samt minska onödigt lidande för 

patienter. Som beskrivet tidigare är relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

asymmetrisk där sjuksköterskors ansvar för patienters hälsa och välmående och det finns en 

kunskapslucka i sjuksköterskors uppfattning av hur patienter upplever sin vård, hur 

patientsäkerhetsarbete bedrivs och hur sjuksköterskor upplever patientsäkerhet på sina 

respektive arbetsplatser. Av denna anledning är det viktigt att samla sjuksköterskors 

erfarenheter av patientsäkerhetsarbete för att på så sätt bidra till kunskapsområdet samt 

förhoppningsvis förbättra patientsäkerhetsarbetet. 

3 SYFTE 

Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. 

4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs Urval och datainsamling, Dataanalys och genomförande samt Etiska 

överväganden. Detta examensarbete utformas som en systematisk litteraturstudie med 

utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Friberg (2012) beskriver att en kvalitativ metod är 

lämplig att använda vid beskrivning av erfarenheter eller upplevelser.  

4.1 Urval och datainsamling 

I en beskrivande syntes enligt Evans (2002) metod, för analys av bearbetat material, ingår 

fyra olika steg. I det första steget sker insamling av data, i detta fall vetenskapliga artiklar 

som hittades genom databassökning. Sökningar utfördes i CINAHL Plus, MEDLINE, 

Academic Search Elite samt PubMed för att hitta relevanta artiklar som stödjer och besvarar 

syftet med examensarbetet. För att avgränsa antalet träffar användes filtreringar såsom 

abstract available och publicerade mellan 2010 till 2018. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle utgå från ett sjuksköterskeperspektiv, handla om patientsäkerhet samt vara 
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av kvalitativ ansats. Exklusionskriterierna var att artikelns titel inte skulle vara irrelevant, 

artikeln skulle inte vara av kvantitativ ansats, inte svara på examensarbetets syfte, inte 

handla om andra professioner (ex. barnmorskor, psykiatri) eller utgå från något annat 

perspektiv än sjuksköterskors.  

Sökningarna gjordes med hjälp av ett flertal sökord, såsom: Patient safety, Nurses 

experience, Registered nurses , Experience, Patient safety culture, Nurses perceptions , 

Patient safety climate, Factors affecting patient safety , Patient care, Patient safety among 

nurses , Safe care , Error och Qualitative study. Dessa grupperades på flera olika sätt för att 

få fram relevanta artiklar, se Bilaga A. I samband med dessa sökord användes booleska 

operatörer såsom ”AND” och ”OR” vilket Östlundh (2012) beskrev kan vara bra för att hitta 

samband mellan olika söktermer samt för att få fram fler artiklar. Urvalsprocessen inleddes 

med att författaren av examensarbetet endast läste titlarna på artiklarna. Om titeln 

upplevdes vara relevant och var relaterad till examensarbetets syfte gick artikeln vidare för 

ytterligare granskning. Vid ytterligare granskning lästes artiklarnas abstract, om abstractet 

ansågs vara relevanta gentemot examensarbetets syfte gick artikeln vidare till en slutlig 

granskning. I den slutgiltiga granskningen lästes artiklarnas resultat, syfte och diskussion 

noggrant, för att säkerställa att artikeln var relevant gentemot examensarbetets syfte.  

Under artikelsökningen varierade antalet träffar mellan 23 till 197, totalt sett utgjorde antalet 

träffar 1023 artikeltitlar. Vid varje sökning lästes alla artikeltitlar och de som ansågs vara 

irrelevanta utifrån de inklusions- samt exklusionskriterier som detta examensarbetet 

använder sig av, samt ansågs handla om andra professioner, eller där titeln helt enkelt inte 

var relevant utifrån sökorden, exkluderades. Utifrån det totala antalet träffar valdes 123 

stycken artiklar för ytterligare granskning. Efter att abstracten hade lästs i dessa 123 artiklar 

exkluderades ytterligare 80 artiklar då den vidare granskningen visade att dessa artiklar var 

irrelevant gentemot examensarbetets kriterier och efter detta kvarstod 43 stycken artiklar för 

slutlig granskning. I de resterande 43 artiklar som kvarstod lästes resultat, syfte och 

diskussion noggrant för att säkerställa relevans gentemot examensarbetets syfte och efter den 

slutliga granskningen kvarstod 10 stycken artiklar varav 2 stycken var från CINAHL Plus, 4 

stycken från MEDLINE och de 4 sista från PubMed. 

När dessa 10 artiklar hade valts ut, utfördes en kvalitetsgranskning av de vetenskapliga 

artiklarna enligt Fribergs (2012) modell. Detta innebar att varje artikel poängsattes utifrån 

förbestämda frågeställningar, till exempel Är syftet tydligt beskrivet? se Bilaga B. Om svaret 

var ja fick artikeln ett poäng och om svaret var nej fick artikeln noll poäng på de specifika 

frågeställningarna. Artiklarna kunde som mest få tolv poäng och minst noll, där noll till fyra 

poäng ansågs vara låg kvalité, fem till åtta poäng ansågs vara medel kvalité och nio till tolv 

poäng ansågs vara hög kvalité. Alla de artiklar som valdes att ingå i examensarbetet fick 

poäng mellan nio och tolv och ansågs därför vara av hög kvalité. Artiklarna har även 

beskrivits i en artikelmatris, se Bilaga C. 



 

9 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Det andra steget i Evans (2002) metod innefattade att läsa artiklarna noggrant och 

upprepade gånger, för att därigenom öka förståelsen samt upptäcka innehållsrika meningar. 

Dessa meningar var sedan det material som bearbetades vidare i nästa steg och låg till grund 

för resultatet samt besvarade syftet. Dessa meningar kallas för nyckelfynd. Författaren av 

detta examensarbete läste således artiklarna utifrån Evans metod, markerade de nyckelfynd 

som hittades och klippte sedan ut dessa ur artiklarna och samlade dessa i en mapp.  

Evans (2002) beskrev att i tredje steget jämförs nyckelfynden för att hitta skillnader och 

likheter, och utifrån dessa skapades teman och subteman. Detta steg inleddes med att de 

nyckelfynd som framkommit noggrant lästes och jämfördes gentemot varandra och började 

därefter grupperas i olika kategorier. Detta resulterade i flera olika kategorier bestående av 

nyckelfynd, som sedan utgjorde egna subteman. Att kategorisera på detta sätt med syfte att 

skapa subteman underlättade fördelning och organisering av nyckelfynden. De sorterade 

nyckelfynden granskades flera gånger för att säkerställa att de låg i rätt kategori. Syftet med 

att skapa teman och subteman är att ge läsaren insikt och kunskap om det fenomen som 

studeras. 

Enligt Evans (2002) fjärde och sista steg beskrivs det som undersöks med stöd av de 

nyckelfynd, teman och subteman som framkommit i de tidigare stegen. Dessa steg har följts 

av examensarbetets författare genom urvalsprocessen, datainsamlingen samt analysen inför 

resultatredovisningen. I Tabell 1 nedan presenteras exempel på nyckelfynd, subteman och 

teman utifrån sjuksköterskors erfarenhet av patientsäkerhetsarbete. 

Tabell 1: exempel på nyckelfynd, subtema och tema. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“According to the experiences of nurses, the support of 

employees is an important step for effective leadership in 

safety culture. Managers should pay attention to psychological, 

mental, and emotional supports of their staff, and their 

supportive behaviour motivates the nurses to promote their 

capabilities and implement safety programs.” (Farokhzadian, 

Dehghan Nayeri & Borhani, 2018) 

"I usually say that a ward should be like a football team, that if 

everyone just plays the ball in the same direction, and 

everyone understands why it should be played that way, then it 

works. If someone comes along and wants to play solo, that’s 

when the problems arise.” (Jangland, Nyberg & Yngman-

Uhlin, 2017) 

Att aktivt välja 

ansvarsfullt 

ledarskap 

Sjuksköterskors 

gemensamma 

ansvar 

“We need a higher level of expertise on the unit to be able to 

cope with our critically ill patients. It’s a matter of patient 

safety.” (Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017) 

“I think people always have the intention to provide optimal 

care, and also deal with medication optimally. But you don’t 

know what you don’t know, that kind of mechanisms will be of 

influence, I guess. You trust your own knowledge; your own 

Att 

kontinuerligt 

utveckla sin 

kompetens 
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experience, on what you see” (Smeulers, Onderwater, van 

Zwieten & Vermeulen, 2014) 

4.3 Etiska överväganden 

CODEX (2018) beskriver att vid forskning finns flera olika aspekter att ha i åtanke. Dessa 

innefattar bland annat regler, lagar och föreskrifter som reglerar hur forskning får utformas. 

Oredlighet i forskningen får ej förekomma, forskningen ska utformas på ett sådant sätt att 

resultatet kan återskapas under liknande förhållanden, resultatet ska vara trovärdigt och den 

information som framställs får ej vara plagierad eller förfalskad på något sätt. Det för-

bearbetade material som använts i examensarbetet är noggrant kontrollerat för att 

säkerställa att det är etiskt granskat eller innehåller etiska överväganden. Författaren av detta 

examensarbete har under artikelanalysen haft dessa riktlinjer i åtanke under hela processen.  

5 RESULTAT 

Vid färdig analys samt tolkning av de vetenskapliga artiklar och genomförd litteraturstudie 

uppdagades två teman utifrån tidigare forskningsresultat gällande sjuksköterskors erfarenhet 

av patientsäkerhetsarbete. Dessa teman namngavs: Organisationens påverkan på 

sjuksköterskor samt Sjuksköterskors gemensamma ansvar. Utifrån vidare tolkning uppstod 

fyra subteman; Att möta hinder i sin vardag, Att sakna information, Att aktivt välja ett 

ansvarsfullt ledarskap samt Att kontinuerligt utveckla sin kompetens. En överblick av 

teman och subteman redovisas nedan i Tabell 2. Varje subtema redovisas separat under 

respektive tema. 

Tabell 2: Översikt av teman samt subteman  

Teman Subteman 

Organisationens påverkan på sjuksköterskor 
Att möta hinder i sin vardag 

Att sakna information 

Sjuksköterskors gemensamma ansvar 
Att aktivt välja ett ansvarsfullt ledarskap 

Att kontinuerligt utveckla sin kompetens 
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5.1 Organisationens påverkan på sjuksköterskor 

I temat Organisationens påverkan på sjuksköterskor ingår två subteman: Att möta hinder i 

sin vardag som handlar om arbetsbörda, arbetsmiljö, hinder och krav som sjuksköterskor 

kan ställas inför i sin dagliga verksamhet. Detta följs av subtemat Att sakna information som 

handlar om kommunikationens betydelse för patientsäkerhetsarbetet. 

5.1.1 Att möta hinder i sin vardag 

Sjuksköterskor kunde ofta ställas inför situationer där de behövde göra olika val, dessa val 

kunde i vissa fall vara komplexa som exempelvis ’hur gör vi med patienten som behöver gå på 

toaletten samtidigt som en annan patient behöver medicin’. Samtidigt framkom det att de 

hade ett professionellt ansvar gentemot sin arbetsgivare, sitt team, men även och framför allt, 

mot patienter (D’Esmond, 2017). Detta professionella ansvar kunde ofta utmanas av 

omgivande faktorer såsom arbetsbörda, arbetsförhållanden och diverse krav från chefer och 

organisationen de arbetade i (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018; Farokhzadian 

et al., 2018; Dehghan-Nayeri, Ghaffari & Shali, 2015). Sjuksköterskor beskrev att de ofta fick 

balansera mellan omvårdnad och arbetsbörda där omvårdnaden riskerade att bli bristande 

eller utebliven relaterat till den arbetsbörda som ofta tyngde sjuksköterskor (Eriksson et al., 

2018; Dehghan-Nayeri et al., 2015). Dåliga arbetsförhållanden, tung arbetsbörda samt 

tidsbrist ansågs vara hinder för säker vård (Farokhzadian et al., 2018) vilket citatet nedan 

beskriver.   

... it is always a challenge when I start a new shift and the patients from yesterday are still 

there... and you feel there is no time for them, to manage medicines and to think that patients 

need to eat, that’s not what we do [in the emergency department] (Eriksson et al., 2018, s. 4). 

Sjuksköterskor beskrev vidare hur deras arbetsmiljö kunde vara högljudd och stressig 

(Eriksson et al., 2018). Detta visade sig bland annat när patienter flyttades mellan olika 

avdelningar eller inkom till sjukhus med ambulans, där informationsbortfall relaterat till 

denna stressiga och högljudd miljö kunde vara vanligt förekommande (Sanjuan-Quiles et al., 

2018). Utöver detta erfor sjuksköterskor att det ibland kunde vara svårt att få en överblick 

över var patienter fanns på avdelningen då patienter ofta fick flyttas runt för att göra plats åt 

nya patienter. Dessa faktorer kunde sammantaget leda till försämrad patientsäkerhet och 

utgöra en fara för patienter (Sanjuan-Quiles et al., 2018; Eriksson et al., 2018). 

” The patient ends up in a place which is unattended and experiences significant deterioration 

in his condition.... and may not have any relatives there, who are able to tell [the health care 

staff], and no one sees or takes any notice...” (Eriksson et al., 2018, s. 4) 

Citatet ovan belyste hur sjuksköterskor upplevde att patienter behövde ha översikt då de 

sökte vård, vilket i många fall kunde visa sig vara svårt relaterat till hur organisationen var 

utformad. (Eriksson et al., 2018; Jangland et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev att den 

bristfälliga översikten samt platsbristen i kombination med att det fanns för få rum kunde ha 

negativ inverkan på patientsäkerheten då privata samtal, rådgivning och undersökningar ofta 
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fick utföras i korridorer eller bakom ett skynke i öppna utrymmen (Eriksson et al., 2018). 

Utöver detta var patienter ofta kvar längre på akutmottagningen än vad som kunde anses 

vara nödvändigt vilket var problematiskt då akutmottagningar inte var utrustade, inte hade 

tillräckligt med personal samt inte var designade för att patienter skulle stanna en längre tid. 

Detta i samband med andra organisatoriska faktorer ökade risken för vårdrelaterade skador 

och felmedicinering vilket i förlängningen kunde försämra patientsäkerheten (Eriksson et al., 

2018; Jangland et al., 2017). 

Sjuksköterskor ska enligt flera direktiv och lagar arbeta evidensbaserat (SSF, 2012; SFS 

2010:659 [PSL]; SFS 2017:30 [HSL]), men för att uppnå detta framgick det att 

organisationen behövde fokusera på evidensbaserad vård och omvårdnad vilket ofta kunde 

vara problematiskt då sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräckligt många 

sjuksköterskor (Jangland et al., 2017). Att konstant ställas inför dessa krav och hinder kunde 

leda till att sjuksköterskor upplevde sig bli distraherade, det blev då svårare att utföra sina 

uppgifter på ett korrekt sätt (D’Esmond, 2017).  

För att utföra sina uppgifter korrekt krävdes fokus, vilket var beroende av de kognitiva 

resurser individen hade, det vill säga de medvetna intellektuella aktiviteter som 

sjuksköterskor behövde och använde (såsom tänkande, förståelse, resonemang och minne) 

för att utföra sina uppgifter, och dessa resurser varierade mellan olika tidpunkter på dagen 

(D’Esmond, 2017). Samtidigt fanns en gräns för hur mycket en individ kunde hantera på en 

och samma gång innan det blev för mycket, vilket sjuksköterskor beskrev som att det lätt kan 

bli kaos i huvudet, vilket i sin tur kunde leda till försämrad vård, försämrad patientsäkerhet, 

felmedicinering och utebliven dokumentation (Farokhzadian et al., 2018; D’Esmond, 2017).  

Olika former av hinder kunde leda till det fenomen sjuksköterskor kallar för ”Flykt” (eng. 

Escape). Flykten visade sig oftast genom att sjuksköterskor gjorde uppgifter som inte var 

sjuksköterskerelaterade, slösade tid genom att arbeta ineffektivt eller gav patienter selektiv 

vård baserad på patienters självbedömning av sin sjukdom utan att genomföra lämpliga 

undersökningar vilket försummade hur systemet borde fungera (Dehghan-Nayeri et al., 

2015). Hos vissa sjuksköterskor förekom också ett ointresse och missnöje med professionen i 

sin helhet relaterat till de hinder sjuksköterskor stod inför, vilket även kunde bidra till 

ineffektivt arbete (D’Esmond, 2017; Dehghan-Nayeri et al., 2015). Detta ointresse och 

missnöje kom sällan ensamt då det ofta efterföljdes eller utgjordes av bristande 

ansvarskänsla, likgiltighet och försumlighet där sjuksköterskor inte tog patienters behov i 

åtanke eller där sjuksköterskor förlöjligade basal vård och grundläggande 

sjuksköterskeuppgifter (D’Esmond, 2017; Dehghan-Nayeri et al., 2015). 

5.1.2 Att sakna information 

En av grundpelarna för ett väl fungerande team, med en väl fungerande 

patientsäkerhetskultur var kommunikation. Denna kunde ofta möta hinder dels i form av 

oprofessionell och opassande kommunikation och dels i sjuksköterskors upplevelse om att 

det fanns en brist på kunskap om kommunikation vilket kunde försvåra 

patientsäkerhetsarbetet. Det framkom även att bristfällig eller obefintlig information inom 

team och från organisationen kunde skapa problem i patientsäkerhetsarbetet. För att 
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motverka detta menade sjuksköterskor att kommunikationen behövde förbättras 

(Farokhzadian et al., 2018). 

För att ett team skulle fungera optimalt behövdes koordination och kommunikation mellan 

olika professioner samt inom den egna professionen. Sjuksköterskor beskrev hur de ansåg att 

läkare utgjorde en stor risk för patienter då de upplevde att läkare inte innehade samma 

intresse för patientsäkerhetsarbete som sjuksköterskor (Farokhzadian et al., 2018). Denna 

diskrepans mellan läkare och sjuksköterskor kunde leda till försämrat teamarbete och i 

förlängningen försämrad patientsäkerhet. Vidare kunde detta leda till desintegration inom de 

olika professionerna och inom teamen på grund av bristande kommunikation och bristande 

samarbete (Farokhzadian et al., 2018; Dehghan-Nayeri et al., 2015). 

En orsak till problematiken kopplad till information var att det ofta kunde finnas information 

att tillgå men att den relaterat till bristfällig kommunikation behövde letas fram genom andra 

då endast vissa grupper av anställda fått informationen (Farokhzadian et al., 2018; Van 

Bogaert et al., 2016). Exempelvis beskrev sjuksköterskor att det fortfarande kunde 

förekomma traditionella hierarkiska strukturer inom sina arbetsplatser, där läkarens ord mer 

eller mindre var lag vilket ansågs kunna utgöra ett hinder för god vård. Vid ronder och 

liknande hamnade sjuksköterskor i skuggan av läkare. Detta kunde leda till att den 

information som sjuksköterskor hade om patienter inte nådde fram alternativt inte togs i 

åtanke vid behandling av patienter (Jangland et al., 2017) vilket detta citat beskriver: “A 

nurse is practically nobody and obeys the doctor blindly, has low self-esteem and has to say 

‘Yes Sir’ to the doctor, and this has led to the doctors’ mistrust and mistreatment of the 

nurses” (Dehghan-Nayeri et al., 2015). 

Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att inte få ta del av relevant information, detta 

menade de kunde ha negativ inverkan på deras uppförande inom teamet. Samtidigt erfor 

sjuksköterskor att kommunikation inte kunde begränsas till att handla om att dela 

information inom teamet, utan den användes även som ett sätt att ge återkoppling till beslut 

som fattats inom verksamheten, vid överflyttningar av patienter samt vid kontakt med 

patienter (Van Bogaert et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde dessutom att team som var 

vana vid att arbeta tillsammans och hade god kommunikation med varandra bidrog till 

förbättrad patientsäkerhet, men att det finns kontraster till detta (D’Esmond, 2017) vilket 

följande citat visar: “People respond affirmatively, as if they are listening to you, but you 

don’t know if it’s an automatic response, you don’t know if they are really capturing the 

information or not. I think there is a lack of feedback” (Sanjuan-Quiles et al., 2018). 

Ett vanligt återkommande problem beskrev sjuksköterskor vara överflyttningar av patienter. 

Vid överflyttning av patienter medföljde ofta mycket information om patienters nuvarande 

tillstånd, tidigare tillstånd samt vad de behövde för vidare vård (Sanjuan-Quiles et al., 2018). 

Denna information behövde vara tydlig och precis för att säkerställa att överflyttningen 

utfördes på ett patientsäkert sätt. I linje med det som tidigare beskrevs av Farokhzadian et al. 

(2018) kan bristfällig eller obefintlig information skapa problem, och kommunikation 

framkom som en viktig faktor i patientsäkerhetsarbetet. Hinder som framkom i samband 

med överflyttningar kunde bland annat vara om patienter var multisjuka, det vill säga hade 

flera sjukdomar, ifall patienterna inte hade vårdats vid tidigare tillfällen vilket betydde att det 
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endast fanns en begränsad mängd information att tillgå från tidigare journaler och 

upprepade avbrott i kommunikationen. Överflyttning av patienter innebar att ta ansvar för 

att all relevant information medföljde. Att lämpa över ansvaret på anställda utan lämpliga 

kvalifikationer kunde öka risken för försämrad patientsäkerhet (Sanjuan-Quiles et al., 2018; 

Farokhzadian et al., 2018). Överrapporteringen av patienter borde därför ske sjuksköterskor 

emellan och överrapporteringen borde ske till de sjuksköterskor som kommer ha hand om 

patienterna (Sanjuan-Quiles et al., 2018).  

Genom att standardisera processer för informationsöverföring kunde patientsäkerhet 

säkerställas i större utsträckning. Ett exempel på detta var att tillsammans med verbal 

informationen även ha ett skriftligt formulär som stöd och utgångspunkt för den information 

som skulle överföras. På så sätt kunde det säkerställas att all relevant information medföljde 

vilket också möjliggjorde att alla kunde ta del av samma information utan något 

informationsbortfall (Sanjuan-Quiles et al., 2018). 

5.2 Sjuksköterskors gemensamma ansvar 

I temat Sjuksköterskors gemensamma ansvar ingår två subteman: Att aktivt välja ett 

ansvarsfullt ledarskap samt Att kontinuerligt utveckla sin kompetens. I dessa subteman 

beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete genom att medvetet ta 

ansvar för, och leda andra mot, ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete. 

5.2.1 Att aktivt välja ett ansvarsfullt ledarskap 

Det framkom att en patientsäkerhetskultur kunde formas när chefer var hängivna till att 

skapa, forma och överföra denna kultur till organisationen, däremot kunde införandet av 

patientsäkerhetskulturen misslyckas utan reflekterande och engagerade chefer 

(Farokhzadian et al., 2018). Ett viktigt steg i patientsäkerhetskulturen kunde vara att som 

chef fokusera på att stödja sjuksköterskors mentala, psykiska samt fysiska välmående då 

detta kunde leda till att sjuksköterskor jobbade mer patientsäkert samt använde sina 

förmågor bättre (Farokhzadian et al., 2018). Vidare beskrev Farokhzadian et al. (2018) hur 

sjuksköterskor i kontrast till den stödjande ledarstilen upplevde att chefer inte alltid hade det 

engagemang eller den kreativitet som krävdes för att stärka patientsäkerhetskulturen, 

relaterat till ineffektiva rutiner, bristfällig översyn av verksamheten och bristfälligt ledarskap. 

Dehghan-Nayeri et al. (2015) uppgav att användandet av ledningsansvariga sjuksköterskor 

kunde underlätta tillhandahållandet av kvalitetsvård. Dessa sjuksköterskor ledde teamet och 

hade det övergripande ansvaret över de andra sjuksköterskorna som ett sätt att underlätta för 

vårdenhetschefen. De säkerställde även att rätt person var på rätt plats. Dock kunde detta 

misslyckas i många fall då otillräcklig tillsyn från chefer, bristande planering samt felaktig 

och otillräcklig delegering av arbetsuppgifter var vanligt förekommande. Farokhzadian et al. 

(2018) samt Dehghan-Nayeri et al. (2015) menar att denna tillsyn från cheferna inte enbart 

var otillräcklig då sjuksköterskor menade att de övervakades av chefer utan att cheferna 

övervägde vårdpraxis eller rutiner vilket innebar att tillsynen var ytlig och enbart syftade till 
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att hitta fel och brister. Det kunde ofta vara utmanande att arbeta då chefer inte verkade 

uppmärksamma allt som sjuksköterskor hade att göra, inte upplevdes se patientinflödet och 

verkade missbedöma trycket på arbetsplatsen.  

Det förekom även diskriminering, aggressioner och bristande stöd från chefer gentemot 

sjuksköterskor och detta var ofta i samband med en kultur där beskyllning och bestraffning 

var centralt i ledarskapet, istället för att arbeta som ett team och ha en stödjande kultur 

(Farokhzadian et al., 2018; Dehghan-Nayeri et al., 2015; Mohsenpour et al., 2018) vilket visas 

följande citat: “[The error is] your error; you missed it. You were the initial.; you were the 

instigator” (Koehn et al., 2016, s. 5). 

För att minska antalet incidenter och förstärka patientsäkerheten kunde fokus behöva riktas 

mot hur denna beskyllningskultur såg ut. Beskyllningskulturen samt letandet efter fel borde 

undvikas då dessa kunde leda till rädsla för att berätta om fel som begåtts och rädsla för 

bestraffning vilket i förlängningen kunde försämra patientsäkerheten. En ledare borde 

istället vara stödjande och ta hänsyn till organisatoriska faktorer och fokusera på att forma en 

icke-bestraffande kultur för att stärka teamet. Att begå fel gav sjuksköterskor chansen att visa 

sitt egna ledarskap i komplexa och oförväntade situationer, då sjuksköterskor i situationen 

där ett fel begåtts ofta kunde vara tvungna att ta flera komplexa och snabba beslut för att 

snabbt och effektivt kunna motverka att felet gick från att vara trivialt till att bli allvarligt 

(Koehn et al., 2016; Mohsenpour et al., 2018).  

Det framkom även att det var viktigt att sjuksköterskor pratade med chefer och med sitt team 

om avvikelser i syfte att förbättra patientsäkerheten. Många sjuksköterskor erfor dock att 

vissa avvikelser inte behövde rapporteras då dessa enkelt kunde korrigeras, eller då patienter 

inte kommit till skada. Samtidigt fanns det en kultur på många arbetsplatser där 

sjuksköterskor medvetet kunde gömma sina fel eller valde att inte berätta om dem för andra 

som ett sätt att skydda sig själva. En tydlig aspekt som framkom var just ”att berätta eller inte 

berätta” då många sjuksköterskor var rädda för eventuella repressalier eller lagliga påföljder 

efter att de begått ett fel (Koehn et al., 2016).  

Som tidigare beskrivet av D’Esmond (2017) hade sjuksköterskor ett professionellt ansvar 

gentemot patienter samt arbetsgivare, vilket därför föranledde avvikelserapportering 

(D’Esmond, 2017; Koehn et al., 2016). Det ansågs även vara en ansvarsprövning att 

rapportera avvikelser i och med den beskyllningskultur som förekom. Sjuksköterskor 

upplevde att det visade att individen tog ansvar för sina handlingar istället för att fly från 

dem eller undvek avvikelserapporteringen på grund av rädsla (Mohsenpour et al., 2018). 

Sjuksköterskor hade stor inverkan på det patientsäkerhetsarbetet som bedrevs rent praktiskt 

på arbetsplatsen, vilket föranledde att de borde involveras som ledare och förespråkare av 

patientsäkerhet (Jangland et al., 2017). Brister i hur patientsäkerheten såg ut på många 

arbetsplatser kunde göra att sjuksköterskor kvalade fram och tillbaka mellan att se till 

patienters bästa, sitt eget bästa och verksamhetens bästa (Eriksson et al., 2018; Farokhzadian 

et al., 2018; D’Esmond, 2017; Dehghan-Nayeri et al., 2015; Koehn et al., 2016).  Det framkom 

ytterligare en viktig aspekt av patientsäkerhetsarbetet vilket var att det faktiskt skulle 

förbättra patientsäkerheten på ett evidensbaserat sätt, samtidigt som det poängterades att 

det många gånger kunde räcka med sunt förnuft där vetenskapligt stöd inte behövdes 
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samtidigt som patientsäkerhetsarbetet borde ge någon form av fördel (Smeulers et al., 2014) 

vilket framkommer i citatet: ”People have to feel that it has an advantage and that it 

contributes to the safety of the patient. I think that is what motivates nurses” (Smeulers et 

al., 2014, s. 5). 

Sammanfattningsvis kan sägas att sjuksköterskor upplevde brister i sin vardag relaterat till 

organisatoriska faktorer och bristfälligt ledarskap. För att få bukt med detta menade 

sjuksköterskor att det kunde behövas ett bra och effektivt ledarskap för att förstärka 

patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen där en icke-beskyllande kultur borde 

eftersträvas och där sjuksköterskor involverades som ledare i patientsäkerhetsarbetet och 

den organisatoriska kulturen vilket i förlängningen kunde stärka teamet (Jangland et al., 

2017). 

5.2.2 Att kontinuerligt utveckla sin kompetens 

Sjuksköterskor hade ett personligt ansvar för hur de utövade sitt yrke, detta innefattade även 

ett ansvar att kontinuerligt reflektera över styrkor och svagheter i den egna kompetensen och 

att revidera denna kompetens utifrån ny forskning samt att kritiskt reflektera över sitt 

förhållningssätt (SSF, 2017). Sjuksköterskor beskrev hur det kunde krävas ett flertal 

förmågor för att bedriva säker vård där en nyckelfaktor var kompetens. Denna kompetens 

borde inte tas för givet utan behövde ständig utveckling (Jangland et al., 2017; Farokhzadian 

et al., 2018). Erfarna och kompetenta sjuksköterskor upplevde att de enklare kunde motivera 

sina handlingar och sitt agerande med välgrundade argument kontra sjuksköterskor som 

nyligen utexaminerats och därmed hade mindre erfarenhet (Jangland et al., 2017). Utifrån 

detta framkom att ett krav för säker vård kunde vara att det fanns kompetenta och erfarna 

sjuksköterskor som arbetade tillsammans med mindre erfarna sjuksköterskor, som kunde 

guida och leda de mindre erfarna sjuksköterskorna in i rutiner och nya erfarenheter 

(Jangland et al., 2017). I linje med detta framkom även att när majoriteten av de 

sjuksköterskor som jobbade på en avdelning var nya och inte hade några erfarna 

sjuksköterskor att rådfråga, kunde patientsäkerheten fallera, då rutiner hade en tendens att 

glömmas bort (Jangland et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att detta kunde ha sina rötter 

redan i den grundläggande utbildningen, då det i vissa fall förekom bristfällig, eller ingen, 

praktisk patientsäkerhetsträning inom sjuksköterskeutbildningen vilket kunde minimera 

möjligheterna att utveckla adekvat kompetens eller förmågor för att möta 

patientsäkerhetsarbetet i klinisk verksamhet (Jangland et al., 2017; Farokhzadian et al., 

2018) vilket citatet nedan styrker: 

Learning was not enough in the university. When I started working in the hospital, I realized 

that the training and courses on patient safety were highly inadequate at university, and I 

came to know the safety culture in the workplace (Farokhzadian et al., 2018). 

Ett sätt att utveckla kompetensen hos sjuksköterskor utöver den grundläggande utbildningen 

kunde vara genom seminarier och workshops gällande patientsäkerhet, 

patientsäkerhetsarbete och praktisk träning i att vårda. Evidensbaserad praktisk träning 

kunde vara ett sätt att stärka sjuksköterskors egenmakt (Eng. Empowerment) vilket 
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möjliggjorde personlig utveckling samt större möjlighet att bidra till utveckling av rutiner på 

sina respektive avdelningar. Samtidigt upplevde sjuksköterskor att förbättringar inom 

patientsäkerheten kunde skapas när det fanns en stödjande kultur där de i samråd med sitt 

team kunde utveckla rutiner på den avdelning där de arbetade (Van Bogaert et al., 2016).  

I kontrast till den delvis vedertagna uppfattningen att erfarna och kompetenta sjuksköterskor 

skulle vara mindre benägna att begå fel eller i någon bemärkelse vara överlägsna 

nyutexaminerade framkom även att erfarna sjuksköterskor kunde utgöra en fara för patienter 

och patientsäkerheten, relaterat till falskt självförtroende, ovillighet mot förändring och brist 

på aktuell kompetens (Farokhzadian et al., 2018) vilket visas i följande citat: 

Although all our staff have to be safety managers, they are not capable because safety training 

courses have failed to properly improve their safety competence. On the other hand, 

transferring responsibility to employees without necessary qualifications and competence 

increases the clinical risk (Farokhzadian et al., 2018). 

Vidare framkom det att ett sätt att utveckla sin kompetens kunde vara att lära sig av sina 

misstag. Sjuksköterskor kunde lära sig att känna igen liknande situationer och kunde 

därigenom uppmärksamma sitt egna agerande samt lära andra genom sina egna erfarenheter 

(Mohsenpour et al., 2018; Koehn et al., 2016). Sjuksköterskor kunde också försöka förstå 

varför misstag eller fel skedde och hur de hade kunnat undvikas och lärde sig därigenom 

även hur de kunnat undvika att begå samma misstag eller fel igen. Dessa misstag och fel 

kunde även ses som ett sätt att utveckla sitt ansvar och sin ansvarskänsla, sjuksköterskor 

upplevde sig känsligare gällande sin profession och tog sitt ansvar på större allvar 

(Mohsenpour et al., 2018). 

Sammantaget kan sägas att det fanns olika ståndpunkter i sjuksköterskors uppfattning om 

kompetensens vikt i det kliniska vårdandet. Misstag och fel kunde bidra till att utbilda sig 

själv och andra för att på så vis stärka teamkänslan, egenmakten, ansvarskänslan samt sig 

själv. Tillsammans med utbildningsdagar där sjuksköterskor skulle kunna delta i tematiska 

workshops och seminarier om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete bidrog dessa 

faktorer till att vara kompetent (Van Bogaert et al., 2016; Farokhzadian et al., 2018; Koehn et 

al., 2016; Mohsenpour et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

Inledningsvis i avsnittet Resultatdiskussion diskuteras de teman och subteman som 

framkommit under analysprocessen i relation till tidigare forskning samt de lagar och 

styrdokument sjuksköterskor regleras av. Resultatet diskuteras även i relation till det 

vårdteoretiska perspektiv som examensarbetet utgår ifrån. Vidare diskuteras under 

Metoddiskussion litteraturstudie som metod för att besvara detta syfte samt huruvida urval 
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och datainsamling samt dataanalys och genomförande har gagnat detta ändamål. Avsnittet 

avslutas med en etikdiskussion utifrån tidigare presenterade etiska överväganden.  

6.1 Resultatdiskussion 

Detta examensarbete syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

patientsäkerhetsarbete. I tidigare forskning samt resultat framkom både positiva och 

negativa erfarenheter av patientsäkerhetsarbete, samt olika faktorer som kunde påverka 

patientsäkerheten både positivt och negativt.  

Det fanns en uppfattning bland sjuksköterskor att deras professionella ansvar i första hand 

riktar sig till människor som är i behov av vård vilket styrks i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (SSF, 2012). Det framkom i resultatet att sjuksköterskor ofta kunde ställas 

inför olika krav och hinder i relation till sitt professionella ansvar samt deras förmåga att ge 

god vård. Dessa krav och hinder kunde påverka hur sjuksköterskor arbetade och hur de 

kunde erbjuda den vård som varje enskild patient hade rätt till. Det var viktigt att nyansera 

vad som framkom i HSL (SFS 2017:30) vilket var att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylldes där en stödpelare till god vård var att 

tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Utifrån vad resultatet 

visade förekom ofta hög arbetsbelastning, tidsbrist, personalbrist och dåliga 

arbetsförhållanden. Dessa faktorer kunde utgöra hinder för den goda vården som beskrevs i 

HSL samt utmanade sjuksköterskors professionella ansvar. Detta visade sig i den tidigare 

forskningen där patienter kunde uppleva sig vara så pass otrygga inom hälso- och sjukvården 

att det gav bestående psykiska men, samt bristande tillit till hälso- och sjukvårdssystemet 

(Söderberg et al., 2012). Utöver otrygghet och bristande tillit visade den tidigare forskningen 

att bristfällig kontinuitet i vårdandet kan ha negativa konsekvenser för patienter. Även 

Wallinvirta (2017) beskrev hur tidsbristen kan påverka relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter där skuldkänslor och upplevelser av otillräcklighet visade sig vara centrala. Detta 

kunde även ge sjuksköterskor moralisk stress där de önskade sig kunna göra mer för 

patienter men relaterat till hur arbetssituationen kunde se ut så omöjliggjordes detta vilket 

kunde leda till ett etiskt dilemma där sjuksköterskor tvingades balansera mellan omvårdnad 

och arbetsbörda, patienters bästa och verksamhetens bästa. I linje med detta visade 

resultatet att det förekom fall av känslomässig avtrubbning och verklighetsflykt vilket kunde 

visa sig genom att sjuksköterskor inte orkade engagera sig i vad som var bäst för patienterna, 

sig själva eller verksamheten. Sjuksköterskor kunde börja arbete automatiserat och utan 

reflektion eller omtanke över sina handlingar, eller kunde börja slösa tid genom att arbeta 

med andra uppgifter som ett sätt att fly från sin vardag (D’Esmond, 2017; Dehghan-Nayeri et 

al., 2015). Detta beskrev även Wallinvirta (2017) som samvetsstress där kontinuerligt 

återkommande känslor av otillräcklighet kunde leda till denna känslomässiga avtrubbning. 

Däremot visade Wallinvirta att sjuksköterskor kunde ta lärdom av sin samvetsstress och 

omvandla den till någonting positivt, för att stärka sin egen etiska medvetenhet samt 

ansvarighet. Det kunde onekligen förekomma ogynnsamma förhållanden för både patienter 

och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården och dessa kunde utgöra hinder för god vård, 

men, utifrån vad resultatet, tidigare forskning samt det teoretiska perspektivet visade gick det 
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att ta vara på dessa, att möta dessa hinder och göra det bästa av dem för att i förlängningen 

kunna förbättra patientsäkerheten. 

Resultatet visade att ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete samt ett väl fungerande team 

grundade sig i god kommunikation där alla kunde få ta del av relevant information samt att 

rätt person erhöll rätt information, exempelvis när det gällde patientinformation. I kontrast 

till detta visade den tidigare forskningen att det kunde förekomma brister i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter samt sjuksköterskor emellan. Detta 

kunde bidra till osäker vård samt otrygghet hos patienter. Wallinvirta ställde frågan: 

”Handlar vi, du och jag, ansvarsfullt i vårdarbetet med utgångspunkt i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor?” (Wallinvirta, 2017, s. 384). Med den infallsvinkeln kunde det kopplas 

samman med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2012) där det framgick att 

sjuksköterskor ansvarade för att patienter eller enskilda personer fick korrekt och tillräcklig 

information, där sjuksköterskor samtidigt verkade för gott samarbete och respekterade sina 

kollegor och medarbetare. Tidigare forskning visade att sjuksköterskor ofta kunde uppfattas 

som upptagna eller som att de inte hade tid för patienter. Konsekvensen av detta var att 

patienter kunde välja att undanhålla information om sitt mående, alternativt undvek att 

berätta för att inte störa eller vara till besvär. Återigen, med hänvisning till HSL (SFS 

2017:30) var en stödpelare för god vård att kunna tillgodose patienters behov av trygghet och 

säkerhet. Denna trygghet och säkerhet blev åter bristande relaterat till det 

informationsbortfall och den bristande kommunikationen som beskrivits ovan. Samtidigt 

visade resultatet att det kunde förekomma fall där sjuksköterskor inte fick ta del av all 

relevant information gällande patienter eller inom teamet vilket också kunde bidra till att 

denna trygghet och säkerhet försämrades. Dessutom visade resultatet att informationsbristen 

inom teamen kunde förorsaka negativt beteende. Detta negativa beteende kunde oftast visa 

sig genom dåligt uppförande av sjuksköterskor samt brister i hur de tilltalade patienter och 

kollegor. Samtidigt påpekade Wallinvirta (2017) att människor inte borde fråntas 

upplevelsen av att de levde i ett sammanhang, där de med trygghet kunde leva i nuet och där 

de innehade en frihet till sin egen autonomi, oberoende av sjukdom eller ohälsa. 

Sjuksköterskor hade ett ansvar och en makt att hjälpa människor som var beroende av vård 

där patienters värdighet och integritet behövde bevaras. Detta visade sig genom tidigare 

forskning utmanas av faktorer som patienter inte hade någon kontroll över vilket beskrevs 

ovan. Wallinvirta beskrev även att god vård skulle stå i relation till ett etiskt förhållande 

mellan kollegor, där sjuksköterskor fick möjligheten att ingå i ett kompetent team där kritisk 

reflexion var en del av arbetet. I linje med detta visade resultatet att team som var vana att 

arbeta tillsammans och också hade god kommunikation kunde ha bättre utkomst för 

patientsäkerheten.  

Ledarskapets betydelse för patientsäkerheten framkom tydlig i resultatet. Det visade sig att 

bristande ledarskap ofta kunde ha negativ inverkan på arbetsmiljön, sjuksköterskors 

egenmakt och självkänsla samt patientsäkerhetsarbetet. I kontrast till detta framkom det att 

ett bra ledarskap stärkte dessa. Ledarskap kunde förstås ur många perspektiv, men utifrån 

vad resultatet visade var ’att vara en ledare’ någonting som inte kunde begränsas enbart till 

chefer och organisationer utan även sjuksköterskor ansågs vara ledare och förespråkare av 

patientsäkerhet. På de flesta hälso- och sjukvårdsinstitutioner förekom ledningsansvariga 

sjuksköterskor, vars primära uppgift var att guida och leda teamet, se till att rätt person fanns 
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på rätt plats samt verka som ett stöd för verksamhetschefen (Dehghan-Nayeri et al., 2015). I 

teorin lät detta bra, men sjuksköterskor beskrev hur det kunde uppstå problem i att vara en 

ledare, i form av bristfällig information, arbetsfördelning och planering från chefer. Utöver 

det beskrev sjuksköterskor att det kunde vara vanligt förekommande med en 

beskyllningskultur, där chefer enbart letade efter fel och brister hos sina anställda. 

Diskriminering, aggressioner, beskyllning och bestraffning från chefer var någonting vanligt 

återkommande. Det framgick i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 

2017) att legitimerade sjuksköterskor skulle motivera och leda medarbetare och ge 

konstruktiv återkoppling i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor menade att denna 

beskyllningskultur ledde till, som tidigare nämnt, känslomässig avtrubbning. Att konstant bli 

beskylld och ifrågasatt kunde motverka viljan att leda samt kunde motverka 

avvikelserapportering relaterat till rädsla för eventuella repressalier som kunde medfölja. 

Detta kunde också motverka att sjuksköterskor agerade som ledare och istället arbetade 

monotont och utan någon vidare reflektion. I kontrast till detta framkom det att en stödjande 

kultur där avvikelserapportering uppmuntrades och där chefer stöttade sjuksköterskors 

mentala och fysiska styrkor samt egenmakt kunde ge sjuksköterskor en större möjlighet att 

vara ledare och stödja sitt team. När ett fel hade begåtts gav den stödjande kulturen istället 

sjuksköterskor möjligheten att använda och ta ansvar för sitt ledarskap för att kunna lösa 

eventuellt komplexa situationer och på så sätt kunde även patientsäkerhetskulturen utvecklas 

mot det bättre. Forskning visade att patienter kunde uppleva att de borde kunna lita på att 

sjuksköterskor arbetade på ett säkert sätt och tillhandahöll säker vård, utan att patienterna 

själva behövde anta en ledarskapsroll i sin egen säkerhet. Samtidigt visade den tidigare 

forskningen att det kunde vara fördelaktigt för patienter att vara delaktiga i sin egen vård, 

dels för att det kunde främja deras återhämtning men också för att de kunde lära sig att 

hantera sin eventuellt nya livssituation och på så sätt vara ledare för sig själva i sin 

återhämtning/anpassning till den nya livssituationen. Detta föll i linje med det Wallinvirta 

(2017) beskrev som ett ansvar för den andres ansvar. I möte med andra människor kunde 

sjuksköterskor ställas inför ett ansvar och detta ansvar innefattade att bemöta och värna om 

patienters livsvärld. Samtidigt beskrev Wallinvirta att det kunde förekomma svårigheter i att 

vårda utan ledare eller ledarskap, då detta hindrade skapandet av evidensbaserade vårdande 

kulturer. Sjuksköterskor behövde stöd av ledningen för att utveckla dessa vårdande kulturer, 

men det förutsatte också delaktighet och en vilja att utvecklas. Med rätt stöd från ledningen 

kunde diskussioner öppnas upp och en vårdande etisk hållning kunde skapas där ansvar och 

makt kan diskuterades.  

Sjuksköterskors kompetens och erfarenhet framkom i resultatet som en förutsättning för god 

och patientsäker vård. Utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2012) innehade varje 

enskild sjuksköterska ett personligt ansvar att kontinuerligt utveckla och revidera sin 

kompetens. Samtidigt som sjuksköterskor skulle visa gott omdöme genom att utvärdera den 

egna kompetensen, skulle de även utvärdera andras kompetens vid delegering av 

arbetsuppgifter.  

Dock visade resultatet att detta inte alltid stämde då det också framkom att kompetenta och 

erfarna sjuksköterskor kunde utgöra en fara för patientsäkerheten. Detta relaterade till att 

erfarna sjuksköterskor kunde ha tendenser att överskatta sina egna förmågor samt 

underminera sina egna brister vilket kunde resultera i försämrad patientsäkerhet. I resultatet 
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framkom även situationer där arbetsuppgifter delegerades till medarbetare som saknade 

relevant kompetens för den specifika uppgiften vilket kunde utgöra en fara för patienter i 

form av ökad risk för vårdskador. Det kunde även utgöra en fara för sjuksköterskor som i 

slutänden innehade det övergripande ansvaret då det var de som delegerade ansvaret vidare. 

I den tidigare forskning framkom professionalitet i relation till kompetens, där patienter 

upplevt att kompetens kunde anses vara en av grundpelarna till vad som gör sjuksköterskor 

professionella. Denna professionalitet i relation till att vara kompetent beskrevs genom 

exemplet att förklara sjukdomstillstånd eller behandlingar för patienter på ett sådant sätt att 

de förstod vad som blev sagt. Det visade sig i annan forskning att sjuksköterskor emellanåt 

kunde hamna i situationer där de använde medicinsk terminologi vilket försvårade 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Utifrån vad resultatet och den 

tidigare forskningen visade kunde kompetens ses som ett sammansatt begrepp för 

kunskaper, färdigheter, attityder och erfarenheter. Utifrån denna uppfattning kunde 

Wallinvirtas (2017) beskrivning av kunskap tillämpas genom att kunskapen kunde ses i 

förhållande till det goda vårdandet där det goda vårdandet inte enbart grundade sig i det 

arbete som utfördes, utan även en vilja att ingå i någonting större. Sjuksköterskors vilja och 

förmåga att vara ansvarsfulla och inte missbruka den makt de innehar kunde handla om mer 

än att bara utföra sina uppgifter. Ansvar i relation till kompetens framkom i resultatet i form 

av personlig utveckling. Sjuksköterskor beskrev detta på olika sätt, men det kunde urskiljas 

en tydlig samstämmighet där misstag och fel som sjuksköterskor begått kunde användas som 

ett sätt att revidera sin egna kompetens och lära sig av misstagen och felen och därigenom 

kunde sjuksköterskor ta ansvar för sina handlingar.  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med förehavande examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete. Analysarbetet inleddes med 12 stycken vårdvetenskapliga artiklar. 

Vid närmare granskning av dessa insåg författaren av detta examensarbete att 9 av dessa var 

av kvantitativ ansats så dessa ersattes med 7 stycken kvalitativa artiklar då analysmetoden 

enbart täcker kvalitativt material. Resultatet baserades därför på 10 stycken kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar som funnits genom databassökning och som ansågs uppfylla 

examensarbetets syfte. Analysmetoden utgick ifrån Evans (2002) då syftet med 

examensarbetet var att beskriva erfarenheter av ett specifikt fenomen vilket metoden passade 

bra till. Arbetet grundade sig på artiklar med kvalitativ ansats vilket föll i linje med Evans 

analysmetod. 

Vid påbörjan av detta examensarbete hade författaren för avsikt att utföra intervjuer som 

sedan skulle transkriberas och analyseras utifrån Graneheim och Lundmans (2004) metod 

och därefter bygga resultatet utifrån detta. Denna avsikt ersattes med nuvarande metod 

istället, relaterat till flera olika faktorer som bland annat tidsbrist och organisatoriska 

orsaker. Utöver detta hade syftet med studien kunnat fångas upp ytterligare i annat material 

såsom bloggar, nyhetsartiklar och skönlitterära böcker men även detta valdes bort relaterat 

till den begränsade tiden. Östlundh (2012) framhåller att det mest tidskrävande vid 

utformningen av ett examensarbete kan vara artikelsökningen. Detta grundade sig i att 
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säkerställa kvalitén på de artiklar som hittades vid databassökning samt sålla bort de som 

inte ansågs vara relevanta. Artiklarna borde vara av hög kvalité, samtidigt som de skulle hålla 

sig inom de inklusions- och exklusionskriterier som användes samt vara relevanta för syftet.  

Vidare beskrev Östlundh (2012) att vid artikelsökning kunde avgränsningen Peer Reviewed 

användas som ett sätt att exkludera artiklar som inte var publicerade i någon vetenskaplig 

tidskrift. Denna avgränsning visade dessutom om artikeln var referentgranskad, det vill säga 

granskad av oberoende forskare inom samma ämnesområde som ett sätt att säkerställa 

vetenskaplig standard samt objektivitet. Peer Reviewed visade dock inte ifall artikeln var 

vetenskaplig eller inte. Östlundh framhöll att det inte var enkelt att känna igen vetenskapliga 

artiklar men att artikelns utformning, antal sidor samt språkbruket kunde vara goda 

riktlinjer. Författaren av detta examensarbete valde att inte använda denna avgränsning vid 

alla artikelsökningar, då artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) modell som ett 

sätt att säkerställa att artiklarna höll en viss kvalité samt att det kunde försäkra att artiklarna 

var relevanta för examensarbetets syfte. Ytterligare avgränsningar användes såsom ’full text’, 

’abstract available’, ’publicerad mellan 2010 till 2018’ samt ’publicerad mellan 2013 till 2018’ 

som ett sätt att sortera bland de kopiösa mängder artiklar som fanns tillgängliga och för att 

säkerställa att den information som framkom utifrån artiklarna skulle vara så relevant 

gentemot nutid som möjligt.  

Inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, giltighet samt överförbarhet som 

ett sätt att legitimera den forskning som utförts. Trovärdighet beskriver styrkan i 

studiebeviset, det vill säga styrkan i valet av teoretiskt perspektiv i relation till relevansen för 

studiens syfte samt en tydlig beskrivning av hur studien genomförts och att syftet blivit 

besvarat (Specialpedagogiska institutionen, 2016). Giltigheten beskriver hur pass resultatet 

kan återspeglas i valet av urval, datainsamling och analys och hur forskningsmetoden skapar 

förtroende för sanningen i den data som producerats samt forskarnas tolkningar. 

Överförbarheten beskriver i vilken utsträckning de fynd som producerats kan överföras till 

andra verksamheter eller förhållanden (Polit och Beck, 2012). Vidare beskriver Polit och Beck 

att det alltid förekommer någon form av tolkning då förförståelsen inte går att ta bort helt 

och hållet. Författaren av detta examensarbete eftersträvade att uppnå de kriterier som 

beskrevs för trovärdighet och giltighet genom att vara så objektiv som möjligt vid 

analysförfaringen samt framställningen av resultatet. Författarens egen förförståelse har i 

den mån det gått lagt sin egen förförståelse åt sidan utan att tolka det resultat som framkom i 

de vetenskapliga artiklarna och på så sätt varit transparent genom arbetets gång. Likaså 

uppfyllde examensarbetet kriterierna för trovärdighet och giltighet genom att vara tydlig i 

den metod som användes, samt konsekvent i de inklusions- samt exklusionskriterier som 

användes. Vad överförbarhet anbelangar syftade detta arbetet till att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av patientsäkerhetsarbete där det framkom både positiva och negativa aspekter. 

Målet med detta examensarbete innefattade att resultatet skulle kunna bidra till 

kunskapsområdet och därigenom kunna förbättra patientsäkerhetsarbetet, men det som 

framkommit skulle lika gärna kunna tillämpas på anställda inom andra verksamheter samt 

arbetsplatssäkerhet generellt. 

Utifrån den mängd vetenskapliga artiklar som finns inom detta kunskapsområde uppdagades 

en svaghet i detta examensarbete vilket var att resultatet enbart grundade sig på tio 
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vetenskapliga artiklar. Dock anser författaren av detta examensarbete att de artiklar som 

användes återspeglar aktuell forskning på ett relevant sätt och därmed uppfyller studien 

ändock sitt syfte. Möjligtvis hade ett ökat antal artiklar berikat och nyanserat resultatet 

ytterligare. 

6.3 Etikdiskussion 

Materialet som bearbetades i detta examensarbete grundade sig i artiklar som redan var 

etiskt granskade eller innehöll etiska överväganden. I vissa fall förekom artiklar i detta 

examensarbete där en etisk kommitté inte hade granskat innehållet men det framkom då i 

artikeln en tydlig beskrivning av varför den inte var granskad. Noggrannhet har vidtagits för 

att inte förvränga det material som bearbetades eller tolka materialet i någon specifik 

riktning. Examensarbetets referenshantering är gjord utifrån de riktlinjer som finns 

beskrivna i APA-manualen (American Psychological Association, 2009), vilket underlättade 

korrekt referering till de källor som användes. För att undvika felöversättning av engelska ord 

användes ordböcker samt diverse översättningssidor som stöd, för att på så sätt kunna 

säkerställa att den svenska översättning stämde överens med det begrepp som användes. I 

linje med detta användes citat på originalspråket för att bevara begrepp och för att undvika 

att meningen med citatet förvrängdes. Det material som bearbetades har noggrant lästs flera 

gånger för att säkerställa objektivitet vid analysförfaringen samt beskrivningen av resultatet. 

Författaren av detta examensarbete har under hela arbetet haft CODEX (2018) riktlinjer i 

åtanke och genom ständig reflektion har författaren av detta examensarbete utifrån sin 

yttersta förmåga försökt utesluta sin egen förförståelse för att säkerställa trovärdigheten samt 

pålitligheten i arbetet. 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet visar på en rad olika faktorer som kan ha både positiv och negativ inverkan 

på patientsäkerhetsarbetet. Utifrån vad som framkommit i detta examensarbete kan det 

påstås att sjuksköterskor står inför flera utmaningar för att dels bevara sig själva i allt kaos, 

men även bevara sitt professionella ansvar. Att på daglig basis behöva tampas med 

ogynnsamma arbetsförhållanden, stress, bristfälligt ledarskap och sin egen utveckling 

framkommer som utmattande och det är därför viktigt att belysa dessa situationer för att 

kunna göra någonting åt dem. Trots att de negativa faktorerna framkommer som 

övervägande i den tidigare forskningen och resultatet, lyser ändå det positiva igenom där 

sjuksköterskor använder de brister och hinder som finns i sin vardag för att utveckla sig 

själva, sin kompetens och sin egenmakt. Sjuksköterskor gör ofta det bästa i varje situation för 

att deras primära ansvar vilar gentemot patienter. Den viktigaste slutsatsen att dra utifrån 

detta examensarbete är att det kan föreligga ett samband mellan de organisatoriska brister 

och det bristande patientsäkerhetsarbetet som sjuksköterskor och patienter upplever, men 



 

24 

att det går att göra någonting åt det och att det går att göra det bästa av situationen, för att på 

så sätt förstärka patientsäkerhetsarbetet och relationen mellan patienter och sjuksköterskor. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Forskning om patientsäkerhet ur ett ledarskapsperspektiv i förhållande till vårdrelaterade 

verksamheter behövs för att skapa förutsättningar för chefer, ledare och sjuksköterskor att få 

fördjupad kunskap och ett fördjupat perspektiv på hur situationen kan se ut för respektive 

roll. Varje enskilt sjukhus samt varje enskild avdelning skulle ha användning av forskning 

som berör just deras avdelning gällande patientsäkerhetsarbete utifrån de ovan nämnda 

perspektiven, dels för att ge ökad förståelse för varandra och dels för att förbättra 

patientsäkerheten. Att i god tid kunna förebygga vårdrelaterade skador, brister i 

personalstyrkan samt bristfälligt ledarskap kräver ständig reflektion från alla parter, men 

även fortbildning kan ha stor inverkan på hur patientsäkerhetsarbetet bör bedrivas. Då det 

väldigt tydligt framkommer i resultatet att organisatoriska brister skapar problem inom 

patientsäkerhetsarbetet är ett ytterligare förslag att göra en större och mer omfattande studie 

om sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete i Sverige. Genom att utöka 

forskningen på patientsäkerhetsarbete kan eventuella konsekvenser för sjuksköterskor och 

patienter tydligare påvisas. Det finns även en allmänt vedertagen uppfattning om att vården i 

Sverige har stora brister vilket föranleder en politiskt förankrad forskning på 

patientsäkerhetsarbete, denna forskning kan också belysa vad politiska åtgärder i samhället 

kan ha för effekt på just detta område. 
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sjuksköterskors 

erfarenheter av 

överlämningar 
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riktlinjer för ett 
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fokus, med 

målet att 

förbättra 

patientsäkerhete

n.  

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

med 12 

sjukskötersko

r. 

Analysmetod
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användes var 

kvalitativ 

innehållsanal

ys. 

Det finns ett behov av 

att standardisera 

patientlämningsprocess

en genom ett 

standardiserat formulär 

som efterföljs vid 

överlämningen. 

Överlämningen ska ske 

i lugn och ro i ett 

utrymme utan avbrott 

för att få med all 

information i syfte att 

förbättra 

patientsäkerheten. 

Hög 

Kvalité 
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3 Eriksson, 

J., 

Gellerstedt

, L., 

Hillerås, P., 
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Craftman, 

Å. G. 

(2018) 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Registered 

nurses’ 

perceptions of 

safe care in 

overcrowded 

emergency 

departments. 

 

Syftet var att 

utforska 

legitimerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

säker vård för 

patienter som 

vårdas under en 

längre tid på 

akutmottagninga

r. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 14 

sjukskötersko

r. 

Analysmetod

en som 

användes var 

kvalitativ 

innehållsanal

ys. 

Förlängda vistelser på 

akutmottagningar kan 

ge negativa 

konsekvenser för både 

patienter och 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskors 

professionella roll 

utmanas då de tvingas 

balansera mellan 

omvårdnad, moralisk 

stress, arbetsbörda och 

rutiner på 

arbetsplatsen. Detta 

har negativ inverkan på 

patientsäkerheten. 

Hög 

kvalité 

4 Farokhzadi

an, J., 

Dehghan 

Nayeri, N., 

& Borhani, 

F. (2018) 

BMC 

Health 

Services 

Research 

The long way 

ahead to achieve 

an effective 

patient safety 

culture: 

challenges 

perceived by 

nurses.  

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

utmaningar inom 

organisationen 

gällande 

införande av 

säkerhetskultur 

på arbetsplatsen 

som ett sätt att 

förbättra 

patientsäkerhete

n. 

Kvalitativ 

studie 

bestående av 

djupa semi-

strukturerade 

intervjuer 

med 23 

stycken 

sjukskötersko

r. 

Analysmetod

en som 

användes var 

kvalitativ 

innehållsanal

ys utifrån 

Granheim och 

Lundman. 

Utvecklandet av 

praktiska strategier för 

hur säkerhetskulturen 

kan förbättras på 

arbetsplatsen kan vara 

enkla att skapa, men i 

kontrast svåra att 

införa. Utmaningar i 

organisationen och 

bristande ledarskap 

utgör hinder för 

patientsäkerheten. 

Hög 

Kvalité 
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5 D’Esmond, 

L. K. (2017) 

Nursing 

Forum 

Distracted 

Practice and 

Patient Safety: 

The Healthcare 

Team 

Experience.  

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

distraktioner. 

Dessa 

distraktioner är 

ett växande 

problem vilket 

utgör ett hinder 

för 

patientsäkerhete

n. 

Kvalitativ 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

samt 

observationer 

där 12 

sjukskötersko

r, 11 läkare 

samt 9 

farmaceuter 

deltog. 

Analysmetod

en utgick 

ifrån Miles 

och 

Hubermans 

induktiva 

jämförelseme

tod för 

empiriskt 

material. 

För att sjuksköterskor 

ska kunna utföra sina 

uppgifter krävs 

kognitiva resurser, 

dessa resurser kan ta 

slut vilket leder till att 

kritiskt tänkande 

försvinner och 

uppgifter utförs 

automatiserat vilket 

försämrar 

patientsäkerheten. 

Hög 

Kvalité 

6 Smeulers, 

M., 

Onderwate

r, A. T., van 

Zwieten, 

M. C. B., & 

Vermeulen

, H. (2014) 

Journal Of 

Nursing 

Managem

ent 

Nurses’ 

experiences and 

perspectives on 

medication 

safety practices: 

an explorative 

qualitative study.  

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar 

om att motverka 

felmedicinering, 

för att förstå hur 

detta inverkar på 

patientsäkerhete

n. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 20 

stycken 

sjukskötersko

r. 

Analysmetod

en utgick från 

programvara

n MAXQDA10. 

Det tas för givet att 

sjuksköterskor ska 

kunna ge medicin på ett 

säkert sätt, men detta 

grundar sig i kunskap 

och förmågan att 

överväga risker. Är 

sjuksköterskor 

medveten om vilka 

risker som finns med 

olika läkemedel bidrar 

detta till säkrare vård 

och i förlängningen 

förbättrad 

patientsäkerhet. 

Hög 

Kvalité 



 

4 

 

7 Dehghan-

Nayeri, N., 

Ghaffari, 

F., & Shali, 

M. (2015) 

Medical 

Journal of 

the Islamic 

Republic of 

Iran 

Exploring Iranian 

nurses’ 

experiences of 

missed nursing 

care: a 

qualitative study: 

a threat to 

patient and 

nurses’ health.  

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

missad vård.  

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 23 

sjukskötersko

r. 

Analysmetod

en utgick 

ifrån 

kvalitativ 

innehållsanal

ys. 

Högkvalitativ vård och 

patientsäkerhet är 

beroende av tillräckligt 

med personal, korrekt 

utrustning och en 

känsla av ansvar för 

patienter. Utan dessa 

blir patienter och 

patientsäkerheten 

lidande. 

Hög 

Kvalité 

8 Koehn, A. 

R., Ebright, 

P. R., & 

Draucker, 

C. B. 

(2016) 

Nursing 

Outlook 

Nurses’ 

experiences with 

errors in nursing. 

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

val med 

hänseende till 

att rapportera 

medicin-

relaterade 

avvikelser för att 

stärka 

patientsäkerhete

n. 

Grundad teori 

som bestod 

av intervjuer 

som sedan 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanal

ys, 30 

sjukskötersko

r deltog. 

Det behövs nya 

strategier för 

avvikelserapportering 

gällande medicin-

relaterade fel, för att på 

så sätt kunna stödja 

sjuksköterskor i att 

förbättra 

patientsäkerheten 

genom 

avvikelserapportering. 

Hög 

Kvalité 

9 Mohsenpo

ur, M., 

Hosseini, 

M. A., 

Abbaszade

h, A., 

Shahboula

ghi, F. M., 

& 

Khankeh, 

H. R. 

(2018) 

Nursing 

Ethics 

Iranian nurses’ 

experience of 

“being a 

wrongdoer”: A 

phenomenologic

al study.  

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vara 

’syndare’ (eng. 

wrongdoers) och 

hur detta 

påverkar 

patientsäkerhete

n samt 

vårdkvalitén. 

En 

fenomenologi

sk studie 

bestående av 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

med 8 

stycken 

sjukskötersko

r som sedan 

analyserades 

med Van 

Manen’s 

tematiska 

analysmetod. 

Betydelsen av att vara 

en ’syndare’ har både 

positiva och negativa 

aspekter. Att behålla 

balans mellan dessa 

positiva och negativa 

aspekter ger 

sjuksköterskor hantera 

avvikelser och 

därigenom förbättra 

patientsäkerheten 

vilket är patienters 

rättighet.  

Hög 

Kvalité 
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10 Jangland, 

E., Nyberg, 

B., & 

Yngman-

Uhlin, P. 

(2017) 

Scandinavi

an Journal 

Of Caring 

Sciences 

“It’s a matter of 

patient safety”: 

understanding 

challenges in 

everyday clinical 

practice for 

achieving good 

care on the 

surgical ward - a 

qualitative study.  

 

Syftet var att 

utforska 

situationer och 

processer som 

förhindrar eller 

förbättrar 

säker 

patientvård 

utifrån 

ledningsansvari

ga 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

Kvalitativ 

studie baserad 

på flera 

reflekterande 

intervjuer, med 

10 ledare, 

varav 4 var 

verksamhetsch

efer och 6 var 

ledningsansvari

ga 

sjuksköterskor. 

Analysen 

utfördes med 

systematisk 

textkondensati

on 

Sjuksköterskor som 

saknar resurser och 

kompetens för att ge 

god vård behöver göras 

mer delaktiga i 

patientsäkerhetsarbete

t. För att uppnå god 

vårdkvalité samt 

förbättrad 

patientsäkerhet 

behöver ett 

evidensbaserat 

arbetssätt införas vilket 

kan vara problematiskt 

relaterat till 

organisatoriska 

svårigheter såsom 

personalbrist, 

kompetensbrist, och 

felaktiga prioriteringar 

från olika håll. 

Hög 

Kvalité 
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