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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada och är idag ett centralt område 

inom hälso- och sjukvården. Varje år drabbas ungefär 100 000 patienter i Sverige av 

vårdrelaterade skador. Det är skador som leder till onödigt lidande för patienter och som inte 

bör förekomma om rätt åtgärder och handlingar sätts in. Det finns ett flertal lagar och 

styrdokument som ger tydliga riktlinjer till hälso- och sjukvårdspersonal hur de ska arbeta 

förebyggande mot vårdskador. Sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att upptäcka eventuella 

vårdskador samt utforma förbättringsåtgärder. Syfte: Syftet var att belysa 

allmänsjuksköterskors erfarenhet av förutsättningar för att arbeta patientsäkert på 

vårdavdelningar. Metod: En systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Tolv 

artiklar har analyserats utifrån en beskrivande syntes. Resultat: Sjuksköterskor belyste både 

personliga och organisatoriska förutsättningar för patientsäkerhetsarbetet. God 

kommunikation och betryggande kompetens liksom en stödjande ledning och ett 

välfungerande teamarbete i en god arbetsmiljö ansågs vara betydande förutsättningar för gott 

patientsäkerhetsarbete. Slutsats: Rimlig arbetsbelastning och tillräcklig bemanning var 

förutsättningar som förstärkte patientsäkerhetsarbetet liksom kommunikation, kompetens, 

stödjande ledning och teamarbete. Patientsäkerhetsarbetet är dynamiskt och i ständig 

förändring vilket kräver att både sjuksköterskor samt organisationen ständigt arbetar med 

förbättringar inom området. 
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Abstract  

Background: Patient safety means protection against injuries caused by health care. This is 

a central area within the medical and health care sector. Around 100 000 patients in Sweden 

are affected each year by health care related injuries. These injuries cause unnecessary 

suffering for patients and should not occur if the right measures and actions are put in. There 

are several laws and governing documents that give clear guidelines to the health care 

professionals on how to proactively work against injuries caused by health care. It is the 

nurses´ responsibility to detect the injuries and to develop improvement measures. Aim: 

The aim was to describe registered nurses experience of the facilitators needed to work with 

patient safety in wards. Method: A systematic literature study with a qualitative approach. 

Twelve articles analyzed by a descriptive synthesis. Result: Nurses describe both personal 

and organizational facilitators for patient safety work. Facilitators described as of high 

importance are good communication and a comforting competence as well as a supportive 

leadership and a well-functioning teamwork in a good work environment for patient safety 

work. Conclusion: Facilitators enhancing patient safety work are except from 

communication, competence, supportive leadership and teamwork also a reasonable work 

load and adequate staffing. Patient safety is dynamic and is constantly changing which 

demands that both nurses and organization continuously work with improvements within the 

area. 

Keywords: communication, nurses, organization, patient safety, work environment   
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1 INLEDNING 

Patientsäkerhet är ett prioriterat område inom hälso- och sjukvården och det finns både lagar 

och styrdokument som vårdpersonalen skall följa och arbeta utifrån. Trots dessa riktlinjer 

leder cirka åtta procent av alla vårdmöten till vårdskador varje år. Dessa vårdskador 

resulterar i ett onödigt lidande för patienter och höga kostnader för samhället. Som blivande 

sjuksköterskor har vi en nyckelroll i vården av patienter. Det är sjuksköterskor som leder 

omvårdnadsarbetet och har nära kontakt med patienter och deras anhöriga. Detta gör att 

sjuksköterskor har stora möjligheter att förhindra att vårdskador uppstår. I 

Patientsäkerhetslagen och Svensk sjuksköterskeförenings Kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor framgår det att patienter ska erhålla en god och säker vård och 

att sjuksköterskor har ansvar att arbeta förebyggande mot vårdskador. De ska även 

rapportera då vårdskador uppstår samt ha kunskap om förbättringsåtgärder gällande 

patientsäkerheten. Det ligger även i sjuksköterskors ansvar att förstå att 

patientsäkerhetsarbetet är ett dynamiskt tillstånd som är i ständig förändring. Detta gör det 

än mer betydelsefullt att sjuksköterskor ständigt håller sig uppdaterade inom ämnet.  

Vårt intresse för patientsäkerhet väcktes under den första verksamhetsförlagda utbildningen 

då vi själva fick erfara brister inom området. Det var ett ämne som känslomässigt engagerade 

personalen och som ofta togs upp till diskussion. Diskussionen lyfte både de brister som 

uppstod och möjliga förbättringsåtgärder. Att patientsäkerhet finns med i den lista över 

intresseområden som forskningsgruppen Comcare vid institutionen för Hälsa, Vård och 

Välfärd på Mälardalens högskola efterfrågar, gör att det känns än mer självklart att fördjupa 

oss inom detta område. Ambitionen med detta examensarbete är att få en ökad förståelse och 

kunskap om hur sjuksköterskor själva erfar arbetet kring patientsäkerhet.  

2 BAKGRUND  
Nedan presenteras bakgrunden till examensarbetet. Inledningsvis kommer definitioner av 

begrepp relevanta för ämnet beskrivas. Därefter redogörs vad patientsäkerhetsarbete och 

vårdskador innebär, vad som står i relevanta lagar och styrdokument, hur en anmälan 

upprättas efter vårdskada, vad tidigare forskning lyfter fram samt val av vårdvetenskapligt 

teoretiskt perspektiv. Slutligen presenters en problemformulering för examensarbetet.  
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2.1 Definition på patientsäkerhet och vårdskada  
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) i första kapitlet § 5 definieras patientsäkerhet som 

”skydd mot vårdskada” och i första kapitlet § 6 definieras vårdskada som ”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”.   

2.2 Patientsäkerhetsarbete och vårdskador 
Patientsäkerhetsarbetet syftar till att inga patienter ska drabbas av en vårdskada, vilket 

innebär att patienter inte ska skadas i samband med vård eller på grund av bristande 

åtgärder inom vården. Det är ett gemensamt ansvar för alla inom hälso- och sjukvården att 

arbeta förbyggande mot vårdskador (Socialstyrelsen, 2018a). Alla som arbetar inom vården 

har ett ansvar och det är av stor betydelse att känna till att patientsäkerhetsarbetet inte är ett 

statiskt tillstånd utan något som ständigt är i rörelse och förändras med tiden. Då många 

misstag inom vården upprepas vid flera tillfällen är det betydelsefullt att arbeta förebyggande 

och stärka det systematiska lärandet. För att förbättra patientsäkerhetsarbetet krävs ett högt 

engagemang och att arbetet är organiserat på sådant sätt att risken för vårdskador minskar 

(Socialstyrelsen, 2018b). För att uppnå ett gott patientsäkerhetsarbete krävs det samarbete 

dels i vårdteamet men också med patienter, deras anhöriga och med verksamhetschefer. Det 

krävs också insatser från regioner och landsting. Andra betydelsefulla delar inom 

patientsäkerhetsarbetet är evidensbaserad kunskap, riskförebyggande arbete, uppföljning 

och utvärdering (Sveriges kommuner och landsting, 2018a). 

 

Varje år drabbas ungefär 100 000 personer i Sverige av vårdrelaterade skador. Det är skador 

som i praktiken inte bör förekomma om rätt åtgärder och handlingar sätts in. Mellan åren 

2013–2015 sågs en minskning av de vårdrelaterade skadorna. Under året 2015 låg andelen 

vårdtillfällen med skador på 10,9 procent därefter har det skett en ökning och året 2017 var 

siffran 12,3 procent. Den vanligaste vårdskadan i Sverige är vårdrelaterade infektioner (VRI) 

som står för 34 procent av vårdskadorna. Faktorer som kan påverka risken för att VRI 

uppkommer kan bland annat vara bristande följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler. Därefter kommer skador relaterade till kirurgiska ingrepp som står för 13 procent, 

skador relaterade till läkemedelsanvändning tio procent, överfylld blåsa nio procent, trycksår 

åtta procent och fall står för fem procent (Socialstyrelsen, 2018a).  

 

Vårdskador skapar ett stort och onödigt lidande hos patienter. Det kostar samhället cirka nio 

miljarder kronor varje år och står för 13–14 procent av den totala kostnaden inom hälso- och 

sjukvården. Hela 22 procent av vårdskadorna anses vara undvikbara och 39,4 procent var 

sannolikt undvikbara (Sveriges kommuner och landsting, 2018b). Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en skyldighet att anmäla och utreda vårdskador som uppkommer samt 

följa de lagar och föreskrifter som finns (Socialstyrelsen, 2018a). 
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2.3 Lagar och styrdokument inom patientsäkerhet 
Här nedan presenteras en beskrivning av lämpliga delar ur Hälso- och sjukvårdslagen, 

Patientlagen, Patientsäkerhetslagen och sjuksköterskors ansvarområden. Detta för att belysa 

sjuksköterskors ansvar och skyldighet gällande patientsäkerhet. I förhållande till dessa lagar 

och styrdokument kan arbetet med patientsäkerheten tydliggöras. 

2.3.1 Lagar  

I Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att hälso- och sjukvården ska arbeta så att 

kraven på en god vård uppfylls. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och 

bedrivas med god kvalitet, ha god hygienisk standard samt erbjuda patienterna trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen 

(2014:821) stadgar att vården ska bedrivas med respekt för patientens självbestämmande, 

integritet och delaktighet. Patientlagen (SFS 2014:821) avser att stärka och tydliggöra 

patientens ställning gentemot vårdgivaren. Syftet med lagen är att tillämpa patientsäkerhet 

och medverka till en god och säker vård. Lagen stadgar också att patienter har rätt att få 

information om sitt hälsotillstånd, val av vård och olika behandlingsalternativ. Legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal har även en skyldighet att föra journal om sina patienter vilket 

utgör en betydande informationskälla, både för verksamheten och patienter. Enligt lagen 

finns en skyldighet att använda ett språk som är enkelt och tydligt med syfte att även 

patienter ska kunna förstå och ta del av journalens innehåll.  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säkerställer att hälso- och sjukvården är organiserad 

på sådant sätt att en hög patientsäkerhet kan upprätthållas. Lagen reglerar bland annat att 

vårdgivaren är skyldig att arbeta förebyggande mot vårdskador, att anmäla när vårdskada 

uppstår samt att föra dokumentation om hur patientsäkerhetsarbetet fortgår. Vårdgivaren 

ska planera, leda och kontrollera verksamheten i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens 

(SFS 2017:30) krav om att upprätthålla en god vård. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

skriver att vid vårdskada är vårdgivaren skyldig att utreda händelsen och göra en 

händelserapport. Vårdgivaren skall även delge vilka åtgärder som kommer att utföras för att 

likande händelser inte ska upprepas.  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Patientlagen (SFS 2014:821) stadgar också att 

vårdgivaren har ett ansvar att involvera patienter och dess anhöriga i patientsäkerhetsarbetet 

samt informera om en vårdskada har uppstått. Om en vårdskada har uppstått ska 

vårdgivaren även delge vilka åtgärder som kommer att genomföras för att likande händelser 

inte ska återupprepas. Om patienter och deras närstående vill lämna klagomål mot hälso- och 

sjukvården har de rätt till stöd från patientnämnden enligt Patientlagen (SFS 2014:821). 

Patientnämnden hjälper patienter och deras närstående att bland annat få fram information 

och föra fram klagomål.  
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2.3.2 Sjuksköterskors ansvar för patientsäkerhet  

Svensk sjuksköterskeförening har upprättat en kompetensbeskrivning som tydliggör för 

sjuksköterskor och verksamhetsansvariga vilken kompentens sjuksköterskor förväntas ha. 

Inom sjuksköterskors ansvarsområde ingår det att arbeta förebyggande mot vårdskador och 

följa de lagar och föreskrifter som finns inom området. Det ligger även i sjuksköterskors 

ansvar att upptäcka eventuella risker som kan medföra en vårdskada, rapportera om 

händelser vid uppkomst av vårdskada, ha kunskaper att utforma förbättringsåtgärder kring 

säkerhetsarbetet samt ha kunskap om läkemedel och hur de hanteras på ett säkert sätt. 

Sjuksköterskor ska också arbeta för att korrekt information dokumenteras och överförs på ett 

säkert sätt. Det är sjuksköterskor som leder omvårdnadsarbetet och arbetet utgår från 

patienters grundläggande behov och upplevelser. Det är sjuksköterskors ansvar att skapa en 

förtroendefull relation med patienter och närstående samt ta hänsyn till patienter och deras 

vilja. Sjuksköterskor har också ett ansvar att samverka i team. Det handlar om att samarbeta 

och ta vara på teamets olika kompetenser liksom att skapa god kommunikation och rådfråga 

andra kollegor vid behov av ökad kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

International Council of Nurses (2012) har fastställt ett antal etiska riktlinjer som är 

vägledande för sjuksköterskors arbete och förhållningssätt. Några centrala delar som kan 

kopplas samman med patientsäkerhetsarbetet är bland annat vikten av att ständigt hålla sig 

uppdaterad om sin yrkesprofession, bedöma sin egen och medarbetarnas kompetens samt att 

den egna hälsan är god för att inte riskera bristande vård för patienter. Det framkommer 

även att sjuksköterskor ska vara lyhörda och empatiska samt visa respekt för patienters 

värdighet. Sjuksköterskor har därmed ett uttalat ansvar att ge en rätt och anpassad vård som 

är i samklang med varje patients önskningar och behov.  

2.4 När en vårdskada har uppkommit  

Om vårdskada har uppkommit eller vid misstanke om risk för vårdskada ska hälso- och 

sjukvårdspersonalen rapportera detta till sin vårdgivare. Vårdgivarens uppgift är i sin tur att 

starta en utredning. Detta är reglerat i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Utredningen 

ska så utförligt som möjligt redovisa vad som har hänt, vad som kan ha påverkat händelsen 

samt ge underlag för och förslag om vad som bör göras för att förhindra liknande händelser i 

framtiden. Om vårdgivaren i sin utredning bedömer att det föreligger en allvarlig vårdskada 

eller kunnat bli en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren kontakta Inspektionen för vård och 

omsorg (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2017a). IVO är en statlig myndighet vars 

uppgift är att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården samt dess personal. IVO´s ansvar är att 

bidra till en bättre och säkrare vård för patienterna genom att se till att vårdgivarna följer de 

lagar och styrdokument som finns. De tar emot anmälningar från vårdgivarna när vården har 

brustit och allvarliga vårdskador uppkommit. En anmälan kan också upprättas när misstanke 

om vårdskador föreligger. Under IVO´s arbete och tillsyn säkerställer de även att 

förbättringsåtgärder vidtas. IVO tar även emot tips och klagomål från privatpersoner som 

uppfattar att vården brister (IVO, 2016). 
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Den anmälan som vårdgivare inkommer med till IVO kallas Lex Maria. IVO granskar det 

inträffade och även vårdgivarens utredning och förslag till åtgärder. Om vårdgivarens 

utredning och underlag för att förhindra likande händelser är godtagbara lägger IVO ner 

ärendet. Om de däremot anser att utredningen är bristfällig och inte följer lagens krav kan 

IVO öppna ett eget ärende i fallet. IVO´s uppgift är att informera om det inträffade till 

samtliga berörda vårdgivare samt ta ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att 

förbättra patientsäkerheten (IVO, 2017a). Enligt IVO (2017b) inkom 2 680 Lex Maria 

anmälningar under 2017 från hela riket. Knappt tre procent av dessa ledde till beslut om 

ytterligare åtgärder. Statistiken visar att det sedan 2013 är en stadig ökning av inkomna 

anmälningar.   

2.5 Tidigare forskning  
I denna del presenteras tidigare forskning. Inledningsvis har patienters perspektiv valts ut för 

att få en ökad förståelse för hur de erfar patientsäkerhet och därefter kommer en redogörelse 

för hur organisationen kan påverka patientsäkerhetsarbetet.  

2.5.1 Patientsäkerhet ur ett patientperspektiv 

Forskning visar att flertalet patienter känner sig trygga och nöjda med patientsäkerheten på 

sina sjukhus men samtidigt uppger var femte patient att de inte känner sig helt nöjda 

(Sahlström, Partanen, Azimirad, Selander & Turunen, 2017). Flertalet patienter uppger även 

att de inte var direkt bekanta med ordet patientsäkerhet och vad det innebär men uppfattar 

det som att vara i trygga händer, få adekvat information och ha god relation med 

sjuksköterskor snarare än att definiera patientsäkerhet som brister i hälso- och sjukvården 

(Martin, Navne & Lipczak, 2013). Patienter uppger att de känner sig mer säkra när de känner 

sig såväl fysiskt som emotionellt trygga och sjuksköterskor anses ha en betydande roll för att 

bidra till denna trygghet. Patienter menar vidare att de känner sig mer trygga när 

sjuksköterskor finns i närheten som uppmärksammar dem och rutinmässigt utför 

regelbundna kontroller. Hur sjuksköterskor rent praktiskt utför sitt arbete är också något 

som påverkar patienters känsla av säkerhet och trygghet och menar att de helst vill vårdas av 

erfarna och professionella sjuksköterskor (Lovink, Kars, de Man-van Ginkel & Schoonhoven, 

2015).  

Patienter är även öppna för att själva vara delaktiga i sin vård och arbetet kring 

patientsäkerhet. De uppger att de vill lära sig mer om sin behandling och få information om 

hur de kan engagera sig i patientsäkerhetsarbetet (Lovink, m.fl., 2015; Ringdal, Chaboyer, 

Ulin, Bucknall & Oxelmark, 2017). Att få lära sig vilka risker som finns och hur de kan 

motverka dem samt få förklaring om nyttan av patienters eget engagemang är ytterligare 

några faktorer som de belyser (Lovink m.fl., 2015). Patienter betonar att delaktighet och 

engagemang öppnar upp möjligheter att lättare kommunicera med sjuksköterskor och gör 

det enklare för dem att prata om sin behandling och vård. Att sjuksköterskor själva visar ett 

genuint intresse för delaktighet är något patienter också lyfter och menar att de stödjer dem 

att känna sig säkrare i sin vård (Ringdal, m.fl., 2017). Delaktighet bidrar också till att 
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patienter får en känsla av kontroll. Trots detta visar det sig att inte alla patienter får den 

information de förväntar sig och erfar att sjuksköterskor ofta tar för givet att patienter 

begriper allt om sin egen vård (Vaismoradi, Jordan & Kangasniemi, 2015). Patienter upplever 

även att de ofta får information under stressade former och menar att detta kan resultera i att 

de inte får all relevant information om sin behandling. De uppfattar detta som en konsekvens 

av personalbrist och organisationsproblem och är inte något de direkt lastar sjuksköterskor 

för (Rathert, Brandt & Williams, 2012). Att själva ställa krav på säkerhet är något som en del 

patienter oroar sig för då de är rädda att det kan påverka den egna vården negativt. Det 

framkommer att de inte vill vara för krävande eller skapa bekymmer för sjuksköterskor som 

de redan uppfattar som mycket stressade och har hög arbetsbelastning (Martin, m.fl., 2013; 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016). 

2.5.2 Patientsäkerhet ur ett organisationsperspektiv 

Att organisationen engagerar sig i arbetet kring patientsäkerhet anses vara en betydelsefull 

förutsättning för ett fungerande patientsäkerhetsarbete. När organisationen utser en formell 

ledare som tar ansvar för patientsäkerhetsfrågor och tar lärdom av uppstådda misstag kan en 

minskning av avvikelser ses (Ginsburg, Chuang, Berta, Norton, Ng, Tregunna & Richardson, 

2010). Olika sätt att leda personalen ger olika utfall inom patientsäkerhetsarbetet. Om 

ledaren blandar ledarstilar med fokus på att skapa goda relationer och vara 

uppgiftsorienterad minskar avvikelserna och patientnöjdheten ökar. Ett effektivt ledarskap 

anses betydelsefullt för att skapa en bättre arbetsmiljö. Rätt antal personal och bra med 

resurser minskar avvikelserna samt förbättrar patientsäkerhetsarbetet (Wong, Cummings & 

Ducharme, 2013). En positiv ledare som arbetar för att skapa en öppen kommunikation samt 

erbjuder personalen möjligheten att vara delaktighet i beslutsfattande skapar engagemang 

hos personalen. Detta engagemang är en betydande faktor i arbetet med patientsäkerhet 

(Richardson & Storr, 2010).  

När ett antal personer i ledande ställning inom landstinget, som arbetar med 

patientsäkerhet, blev tillfrågade om vad de anser är betydelsefullt i arbetet med 

patientsäkerhet framkom delar som delaktiga patienter samt stöttning från chefer och 

landsting. Vidare anser de att det krävs en organisationskultur där det uppmuntras att göra 

avvikelserapporter utan att det skuldbeläggs, bättre kommunikation mellan patienter och 

hälso-och sjukvårdspersonal men även mellan personalen själva efterfrågades. Även 

utbildning, bättre infektionskontroller och bättre basala hygienrutiner anses bidra till ett 

förbättrat patientsäkerhetsarbete (Nygren, Roback, Öhrn, Rutberg, Rahmqvist & Nilsen, 

2013). 

2.6 Teoretiskt perspektiv   
Den vårdvetenskapliga teorin som valts till detta examensarbetet är vårdteoretikern 

Erikssons (2014) teori om vårdprocessen. Utifrån vårdprocesserna har vårdrelationen och 

processfaktorerna valts ut då dessa kan inverka på sjuksköterskans möjlighet att uppnå ett 
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gott patientsäkerhetsarbete. Vårdrelationen rör delar som förståelse och delaktighet som är 

betydelsefulla ur ett patientsäkerhetsperspektiv och processfaktorerna lyfter yttre faktorer 

som kan påverka vårdprocessen och hur vården utförs och därmed patientsäkerhetsarbetet. 

 

Inledningsvis kommer en förklaring om vad vårdprocessen innebär och därefter kommer 

vårdrelationen och processfaktorer att redogöras.  

2.6.1 Vårdprocessen   

Vårdprocessen är en vetenskaplig modell som kan användas i vårdarbetet och som 

sammanbinder teori med praktik. Det yttersta syftet är att uppnå optimal hälsa och bygger på 

en helhetssyn på människan. Vårdprocessens kärna är vårdrelationen och det är i denna 

relation patienter får kraft att vara delaktiga i vården och beslut kan fattas i samförstånd 

mellan vårdare och patienter. I vårdprocessen ska kontinuerlig dokumentation utföras för att 

vårdare ska uppnå de mål och målområden som satts i överensstämmelse med patienten. 

Vårdprocessen ska ses som en helhet och delas in i olika faser; patientanalys, prioritering av 

vårdområde, val av vårdhandling, vård och vårdhandling samt processfaktorer. De olika 

faserna ses i relation till varandra och är resultatet av olika interaktions- och beslutsprocesser 

(Eriksson, 2014).  

2.6.2 Vårdrelationen   

Eriksson (2014) skriver att vårdrelationen innebär ett samspel mellan patienter och vårdare. 

Relationen bygger på en ömsesidighet som inte får påskyndas av vårdare. Det är i denna 

relation vårdare ska få en förståelse för patienters begär, behov och problem. Utan 

vårdrelationen ses arbetet med vårdprocessen endast som uppgifter som ska utföras. För att 

uppnå en vårdande relation är det betydelsefullt att vården är regelbunden och följs upp samt 

att vårdare har goda kunskaper om patienter. Detta kan göra att patienter finner en trygghet i 

relationen och kan förhoppningsvis uppnå sina hälsomål. Relationen mellan vårdare och 

patienter ska vara professionell och baseras på kunskap och etiska krav från vårdares sida. 

2.6.3 Processfaktorer 

Eriksson (2014) beskriver processfaktorer som olika faktorer som indirekt eller direkt 

påverkar förloppet i vårdprocessen. Faktorer i samhället och i sjukhusorganisationen, 

professionalitet i vården, högklassig vård, lagar, utbildning och ekonomi är sådant som kan 

påverka vårdprocessen. Det är betydelsefullt att det finns övergripande lagar som vägleder 

vårdpersonalen men för många lagar kan skapa en stelhet i vårdandet. Lagarna kan då ta 

överhand och vårdprocessen riskerar att bli lidande genom att vården inte längre 

individanpassas. Det optimala vore en balans mellan det heteronoma (det bestämmande, till 

exempel lagar och regler) och det autonoma (möjligheten för självbestämmande till exempel 

hos vårdpersonalen). 
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Eriksson (2014) skriver att i ett mer högteknologiskt samhälle försvinner den 

personcentrerade vården allt mer. Ordet kollektivism, där fokus ligger på de övergripande 

behoven som till exempel mat, vila och sömn, beskrivs som motsatsen till den 

personcentrerade vården. Kollektivismen kan kopplas samman med det heteronoma och 

vården blir mer styrd av de dokument och de lagar som finns föreskrivna. Det 

högteknologiska samhället är dock inte bara negativt utan kan också hjälpa hälso- och 

sjukvården att utveckla hjälpmedel och metoder för att generera bättre ekonomiska resurser. 

Genom kombinationen kunskap, teknologi och bättre ekonomi skapas förutsättningar för att 

utveckla hälso- och sjukvårdssystemet och möjligheten att upprätthålla en god vård skapas.  

 

Eriksson (2014) skriver att det är upp till vårdare att se varje enskild patient för att kunna 

erbjuda god vård och att det är det centrala inom all vårdverksamhet. Detta kräver att 

vårdpersonalen uppfyller de yrkesmässiga kraven som finns och lyfter professionalitet i 

vården. Professionalitet innebär att vårdare ska stödja sina beslut på sakkunskap och endast 

utföra de arbetsuppgifter som kompetensen tillåter. De ska även stäva efter att erbjuda 

högklassig vård som bygger på en vetenskaplig grund. Högklassig vård innebär att vårdare 

ska ge en objektiv och individualiserad vård liksom att främja patienters självständighet och 

rätt till medbestämmande. Den högklassiga vården bygger på praktisk kunskap och 

erfarenhet samt ett etiskt synsätt. För att kunna tillgodose patienters behov behöver 

bemanningen anpassas för att ge tid för god och trygg vård och det är vårdaren som avgör om 

alla dessa resurser kommer till optimal användning för varje enskild patient.   

2.7 Problemformulering   
Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada och är idag ett centralt område inom hälso- 

och sjukvården. Det finns ett flertal lagar och styrdokument som ger all hälso- och 

sjukvårdspersonal tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta förebyggande mot vårdskador. 

Målet är att inga patienter ska drabbas av vårdskada. Trots detta drabbas cirka 100 000 

patienter av vårdskador i Sverige varje år och anmälningar enligt Lex Maria ökar. För att 

förhindra att vårdskador uppstår och förbättra patientsäkerhetsarbetet krävs ett högt 

engagemang från hälso- och sjukvårdspersonalen. Tidigare forskning visar att patienter 

upplever trygghet när de känner sig delaktiga och får den information de behöver och anser 

att närvarande sjuksköterskor har en betydande roll för att stärka denna trygghet. Det 

handlar om att skapa ett gott samarbete med patienter och deras anhöriga. Eriksson lyfter 

vårdrelationen som kärnan i vårdprocessen vilket innebär ett samspel mellan patienter och 

vårdare. Valen i vårdprocessen påverkas i sin tur direkt eller indirekt av olika 

processfaktorer. Sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att anpassa vården så att god 

patientsäkerhet uppnås. I rollen ligger att arbeta förebyggande mot vårdskador och ha 

kunskap om och upptäcka eventuella risker som kan leda till vårdskada. Sjuksköterskors 

erfarenhet av dagligt och praktiskt arbete med patientsäkerhet utgör en betydelsefull grund 

för att förstå arbetsområdets vidd och komplexitet. Som blivande sjuksköterskor är det därför 

relevant och angeläget att få en fördjupad kunskap om hur sjuksköterskor praktiskt erfar 

förutsättningarna för att arbeta patientsäkert och hur det inverkar på deras dagliga arbete. 

Förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till att förbättra patientsäkerhetsarbetet för 
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oss som blivande och kliniskt verksamma sjuksköterskor och på så sätt även bidra till att 

förbättra patientsäkerheten.  

3 SYFTE  
Syftet är att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av förutsättningar för ett patientsäkert 

arbete på vårdavdelningar.  

4 METOD  
Då syftet är att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av patientsäkert arbete valdes en 

kvalitativ ansats och examensarbetet har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

Friberg (2017) beskriver att en kvalitativ metod lämpar sig när erfarenheter och upplevelser 

eftersöks samt att en systematisk litteraturstudie innebär att författarna söker, kritiskt 

granskar samt sammanställer tidigare forskningsresultat inom det område som valts. 

Valet att skriva en systematisk litteraturstudie grundar sig i att få en helhet av den forskning 

som redan finns inom området och därmed få en ökad förståelse av det fenomen som 

eftersöks.  

 

De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Evans (2002) beskrivande syntes, vilket 

innebär att författarna håller sig så nära de kvalitativa artiklarnas resultat som möjligt utan 

att lägga till egna tolkningar. Syntesen utgår från fyra steg där första steget handlar om att 

söka artiklar i databaser. I det andra steget lästes de valda artiklarna ett flertal gånger för att 

få en god uppfattning om innehållet och samtidigt identifiera nyckelfynd. Här är det 

betydelsefullt att förhålla sig så objektiv som möjligt till innehållet och inte lägga in egna 

tankar och värderingar. Med utgångspunkt från nyckelfynden identifieras i steg tre teman 

som jämförs och sorteras efter likheter. I varje tema identifieras sedan subteman. I det fjärde 

och sista steget beskrivs fenomenet under varje teman och subteman med referens till 

respektive bakomliggande artikel.  

4.1 Datainsamling och urval  

Då artiklarna skulle ha vårdvetenskap och omvårdnad som inriktning valdes databaserna 

Cinahl Plus och PubMed ut som sökmotorer. Datainsamlingen inleddes med att lämpliga 

sökord som var relaterade till problemområdet valdes ut. För att få fram att det var 

sjuksköterskors erfarenhet som eftersöktes i syftet användes och kombinerades sökord som 

”patient safety”, ”nurse”, ”experience”, ”qualitative studie”, ”work environment”, 
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”subcultures” och “perspective”. För att säkerhetsställa att sökorden var relevanta och för att 

få fram synonymer användes Svenska MeSH som hjälp. I sökningen användes ordet AND 

mellan sökorden för att göra den mer specifik och även säkerställa att de ord som valts fanns 

med i träffen. Karlsson (2017) lyfter fram denna metod liksom trunkering som väsentliga vid 

sökning i databaser. Trunkering innebär att tecknet * skrivs in i sökningen efter ordet. På 

detta sätt försäkras att sökningen innehåller alla artiklar där ett specifikt ord eller former av 

ordet förekommer. I sökningen i detta examensarbete har ordet ”nurse” trunkerats. 
 

Kraven på artiklarna var att de skulle vara granskade enligt peer review. Enligt Friberg (2017) 

innebär peer review att forskare inom samma forskningsområde har granskat och 

kvalitetssäkrat artiklarna. Då PubMed inte är möjlig att begränsa till endast peer review har 

dessa artiklar prövats genom Ulrichs Web (2018) för att säkerställa vetenskapskvalitén. 

Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska för att därmed säkra ett brett omfång med 

forskning från flera olika länder samt vara publicerade mellan åren 2013–2018. Vid en 

sökning användes dock sökåren 2012–2018 för att bredda sökningen. För att praktiskt kunna 

granska alla artiklar i en enskild sökning begränsades dessas omfång till att högst uppgå till 

200 artiklar. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa och avse 

allmänsjuksköterskor erfarenhet av patientsäkerhet på vårdavdelningar. Därmed 

exkluderades specialistsjuksköterskor, sjuksköterskors arbete på akutmottagningar och inom 

primärvården samt patientperspektiv och anhörigperspektiv. Även litteraturöversikt och 

kvantitativa artiklar uteslöts. I bilaga A redovisas en mer ingående beskrivning av sökord och 

hur många artiklar som valdes ut.  

 

I sökningen lästes först artiklarnas titel och om den kändes relevant för syftet lästes även 

sammanfattningen. Om artiklarna därefter kändes väsentliga för det problemområde som 

ska belysas lästes resultatet av båda författarna. Utifrån detta valdes artiklarna ut och 

kvalitetsgranskades efter Fribergs (2017) förlag till frågor för kvalitetsgranskning. Enligt 

Friberg (2017) ska en kvalitetsgranskning göras för att säkerställa att artiklarna håller god 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgick från 14 frågor. Flertalet av dessa frågor var 

formulerade så att de inte gick att besvara med ett ja eller nej. Därför valde författarna till 

detta examensarbete att omformulera dessa frågor för att kunna besvara med 

svarsalternativen ja eller nej. Ett ja, gav ett poäng medan ett nej gav noll poäng. Artiklarna 

kunde antigen vara av hög, medel eller låg kvalité. De artiklar som erhöll hög kvalité hade 

poäng mellan 10–14, artiklar med medelkvalité var mellan 6–9 poäng och låg kvalité 1–5 

poäng. Frågorna som användes framgår av bilaga B. Av de artiklar som kvalitetsgranskades 

valdes slutligen tolv artiklar ut för att analyseras. En av dessa artiklar föll bort efter 

granskning och ersattes med en ny som bedömdes som mer relevant för syftet. Samtliga 

artiklar hade en medelhög eller hög kvalitétspoäng. Dessa tolv artiklar presenteras kort i 

bilaga C. En av de valda artiklarna hade både ett kvalitativt och kvantitativt innehåll. I denna 

analyserades endast den kvalitativa delen. I några av artiklarna intervjuades flera olika 

yrkesgrupper och i dessa analyserades endast det som framkom av sjuksköterskor. 
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4.2 Dataanalys och genomförande   
Dataanalysen och genomförandet utgick ifrån Evans (2002) beskrivande syntes, som tidigare 

beskrivits. I första steget söktes och samlades de tolv artiklarna. Artiklarna namngavs med 

siffrorna 1–12, för att underlätta identitet och spårbarhet i den fortsatta analysen. I steg två 

lästes samtliga artiklars resultat ett flertal gånger, så objektivt som möjligt med utgångspunkt 

från examensarbetes syfte. Nyckelfynd som svarade på syftet markerades särskilt och skrevs 

sedan in i en tabell samt angavs med den siffra som artikeln tidigare angivits. För att 

underlätta analysen översattes nyckelfynden från engelska till svenska. Sammanlagt 

identifierades 118 nyckelfynd. I det tredje steget sorterades och likställdes likartade 

nyckelfynd varefter teman skapades. Dessa teman bröts sedan ner i subteman. Med hjälp av 

subteman kunde analysen göras mera djup och detaljerad. Exempel på nyckelfynd, teman 

och subteman finns i tabell 1. Sammantaget bildades två teman och fem subteman. I det 

fjärde steget framkom ett nytt resultat och fenomenet presenterades. Detta länkandes till de 

teman och subteman som skapades vilka användes som rubriker. Under varje subteman 

skrevs sedan en löpande text med referens till bakomliggande artiklar.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 
 

Nyckelfynd  Tema Subtema 

Väl förberedda och god 

överrapportering hjälpte 

nästkommande 

sjuksköterskor att göra ett 

bra patientsäkerhetsarbete 

(4) 

 

 

 

 

Personliga förutsättningar 

för att arbeta patientsäkert  

 

 

 

 

 

God kommunikation 

 

Enligt sjuksköterskor 

förbättrades 

patientsäkerheten när de 

hade en öppen 

kommunikation med 

patienterna så de visste 

vem de kunde kontakta när 

något gått fel (3) 

 

4.3 Etiska överväganden   
Författarna har i genomförandet av detta examensarbete förhållit sig till de olika 

forskningsregler och lagar som finns. Vetenskapsrådet (2017) skriver att detta innefattar 

bland annat att plagiat, ohederlighet och förfalskning av data inte får förekomma. Vidare har 

samtliga utgångspunkter i arbetet tydligt formulerats och är välgrundat, vilket är i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer. Metoden och resultatet har redovisats öppet och 

grundligt med ambitionen att en annan författare ska kunna komma fram till samma 

konklusion. Resultatet har presenterats utifrån en objektiv synvinkel och egna tankar och 
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värderingar har lagts åt sidan. Detta följder de regler som Polit och Beck (2017) beskriver. 

Underlag från artiklar som är skrivna på engelska har noggrant tolkats och översatts till 

svenska och citat som används är i sitt ursprungliga språk, detta för att inte skapa 

missförstånd. Författarna har i genomgående följt APA-systemet (American Psychological 

Association, 2018), vilket innebär att information från bakomliggande källmaterial alltid har 

angivits med rätt referens för att påvisa att plagiering inte skett. Författarnas ambition är att 

skapa ett examensarbete som är av god kvalitet och moraliskt acceptabelt i enlighet Codex 

(2017) regler och riktlinjer för forskning.   

5 RESULTAT  

Resultatet analyserades fram utifrån tolv kvalitativa artiklar. Utifrån analysen framkom två 

teman och fem subteman vilka redovisas i tabell 2. Citat från artiklarna kommer att 

användas för att förstärka innebörden av resultatet.   

Tabell 2: Teman och subteman.  

Teman Subteman 

 

Personliga förutsättningar för att arbeta 

patientsäkert 

 

• God kommunikation   

• Betryggande kompetens  

 

  

Organisatoriska förutsättningar för att 

arbeta patientsäkert 

 

• Stödjande ledning  

• Välfungerande teamarbete  

• God arbetsmiljö    

 

5.1 Personliga förutsättningar för att arbeta patientsäkert 
Detta tema belyser sjuksköterskors erfarenhet av vad de egna förutsättningarna var för ett 

patientsäkert arbete och presenteras genom följande två subteman; God kommunikation och 

Betryggande kompetens. 
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5.1.1 God kommunikation     

Sjuksköterskor erfor att god kommunikation mellan kollegor skapade förutsättningar för ett 

gott patientsäkerhetsarbete (Birmingham, Buffum, Blegen & Lyndon, 2015; Danielsson, 

Nilsen, Öhrn, Rutberg, Fock & Carlfjord, 2014; Farokhzadian, Dehghan Nayeri & Borhani, 

2018; Ridelberg, Roback & Nilsen, 2014). De betonade att patientsäkerheten förstärktes när 

tid fanns avsatt för att mer ingående kunna diskutera patienter och deras hälsosituation 

liksom vikten av att alla inblandade tilläts komma till tals och får möjlighet att dela med sig 

av sin kunskap (Birmingham m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2014). De poängterade vidare att 

både muntlig och skriftlig kommunikation var av betydelse för att information inte skulle gå 

förlorad (Danielsson m.fl., 2014). Att vara väl förberedd och överlämna en fullständig rapport 

vid skiftbyte stöttade nästkommande sjuksköterskor att få en bra bild över sina patienter. Det 

resulterade i att sjuksköterskor blev väl förberedda och kunde prioritera sina arbetsuppgifter 

efter patienters behov av vård vilket ansågs vara en förutsättning för att förbättra 

patientsäkerhetsarbetet (Birmingham m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2014). 

 

When offgoing nurses acquired a good grasp of the story 

before the handoff, they were in a stronger position to paint a full picture 

during the handoff because they had comprehensive knowledge about a 

patient that included history, current status, critical details, interventions, 

follow-up, and plan of care. Consequently, the oncoming nurse had a better 

chance of beginning to see the full picture. (Birmingham m.fl., 2015 s.1468-1469). 

 

En god och öppen kommunikation ansåg sjuksköterskor även var en förutsättning för att 

kunna diskutera och rapportera brister i och avvikelser från rutiner. Att öppet prata om 

avvikelser i vården var något de ansåg kunde bidra till att de själva vågade erkänna fel och 

brister. Sjuksköterskor ansåg bland annat att det hjälpte dem att lära sig från tidigare misstag 

och ökade intresset för att förbättra rutiner med syftet att förebygga framtida brister samt 

gjorde dem mer förberedda inför kommande arbetsuppgifter (Danielsson m.fl., 2014; 

Farokhzadian m.fl., 2018; Lawton, Carruthers, Gardner, Wright & McEachan, 2012; 

Ridelberg m.fl., 2014). ”However, all nurses interviewed suggested that reporting climate was 
vital for understanding why the same errors occur repeatedly and for targeting appropriate 

interventions to prevent them” (Lawton m.fl., 2012, s.1450). En arbetskultur där 

sjuksköterskor inte vågade kommunicera öppet kunde leda till att ingen vågade erkänna när 

en avvikelse uppstått. Detta erfor sjuksköterskor som negativt för patientsäkerheten då ingen 

tog lärdom av dessa brister (Lawton m.fl., 2012).  

 

God kommunikation med patienter erfor sjuksköterskor också var en förutsättning för att 

kunna utföra ett gott patientsäkerhetsarbete. De menade att när patienter blev delaktiga i 

vården och i patientsäkerhetsarbetet kunde en minskning av vårdskador ses. Genom att ge 

tydlig information om patienters vård ökade deras medvetenhet kring säkerheten (Ridelberg 

m.fl., 2014; Skagerström, Ericsson, Nilsen, Ekstedt & Schildmeijer, 2017; Silva, Henriques 

Camelo, de Souza Terra, Rezende Dázio, Seron Sanches & Rodrigues Resck, 2018). God 

kommunikation med patienter skapades enligt sjuksköterskor under de samtal där tid fanns 

för att lyssna och svara på patienters frågor. Sjuksköterskor erfor att genom kommunikation 

med patienter skapades ett förtroende vilket gjorde att patienter vågade öppna sig och ställa 

frågor (Skagerström m.fl., 2017).”They believed that they could facilitate patient involvement 
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by ensuring favourable conditions for dialogue with the patients, making sure that 

information is received and understood by the patients and creating a trustful relationship 

with the patients”(Skagerström m.fl., 2017, s.233). Sjuksköterskor erfor även att det var 

betydelsefullt att patienter var aktiva i kommunikationen och berättade om tidigare 

sjukdomar, ärftlighet, allergier eller biverkningar som uppstått. Detta för att sjuksköterskor 

då kunde vara mer uppmärksamma på detta och på så sätt öka patientsäkerheten 

(Skagerström m.fl., 2017).  

5.1.2 Betryggande kompetens  

Sjuksköterskor erfor att en förutsättning för att skapa ett gott patientsäkerhetsarbete krävde 

såväl kompetens som erfarenhet (Danielsson m.fl., 2014; Farokhzadian m.fl., 2018; Groves, 

Finfgeld-Connette & Wakefield, 2014; Jangland, Nyberg & Yngman, 2017; Ridelberg m.fl., 

2014) Ett flertal sjuksköterskor lyfte fram att kompetenta och erfarna sjuksköterskor 

arbetade mer strukturerat i patientsäkerhetsarbetet. De beskrev även att dessa 

sjuksköterskor lättare kunde utläsa förändringar i patienternas mående, vad som var normalt 

och inte normalt samt tidigt identifiera olika risker hos patienter (Groves m.fl., 2014; 

Jangland m.fl., 2017). ”Knowing normal is having the knowledge and experience to recognize 

deviations from the norms for the patient, diagnosis, or procedure. Anything unexpected may 

indicate a potential source of harm for the patient” (Groves m.fl., 2014 s.304). Kompetens 

ansåg sjuksköterskor även var en förutsättning för att kunna bilda en egen uppfattning om 

patienter och inte endast utgå från journaler och kollegors information (Groves m.fl., 2014).   

 

Erfarna sjuksköterskor ansåg inte att det var en optimal förutsättning att arbeta med 

nyexaminerade eller mindre kompetenta sjuksköterskor då de kunde utgöra en risk för 

patientsäkerheten. De menade att dessa sjuksköterskor hade för lite kompetens och 

erfarenhet för att kunna utföra ett gott arbete som medverkar till att patienter kunde känna 

sig trygga (Danielsson m.fl., 2014; Farokhzadian m.fl., 2018; Jangland m.fl., 2017; Kear & 

Ulrich, 2015; Ridelberg m.fl., 2014). Vidare ansåg de att nyexaminerade sjuksköterskors 

bristande kunskaper innebar att de i hög grad fick övervaka och leda dem i deras arbete. 

Detta tog tid från det praktiska vårdarbetet som i sin tur kunde påverka patientsäkerheten 

negativt (Jangland m.fl., 2017). ”It’s dangerous when there are many new [registered] nurses. 
They do not react to [erroneous] unreasonable prescriptions” (Danielsson m.fl., 2014, s.5). 
Samtidigt ansåg sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet att förutsättningarna för god 

patientsäkerhet ökade om även de vara villiga att uppdatera sina kunskaper. De menade att 

de kunde ha ett överdrivet självförtroende, vara ovilliga till förändring och inte alltid vara 

uppdaterade inom patientsäkerhetsarbetet (Farokhzadian m.fl., 2018). Nyexaminerade och 

sjuksköterskor med lägre kompetens förmedlade å sin sida att en förutsättning för att lära sig 

att arbeta patientsäkert var att arbeta med en mer erfaren och kompetent personal och de 

uppskattade de råd de fick. De menade att vissa förmågor och färdigheter endast gick att lära 

sig med praktisk erfarenhet (Danielsson m.fl., 2014; Ridelberg m.fl., 2014). Generellt ansåg 

sjuksköterskor att professionellt utförd vård var det bästa medlet för att uppnå god 

patientsäkerhet. Kompetenta och kunniga sjuksköterskor som ger intryck av att vara lugna i 

sin profession och alltid vet vad de gör, medför att patienter känner sig mer trygga vilket 

bidrog till bättre patientsäkerhet (Danielsson m.fl., 2014).  
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5.2 Organisatoriska förutsättningar för att arbeta patientsäkert 
Detta tema belyser sjuksköterskors erfarenhet av vad organisationens förutsättningar var för 

ett patientsäkert arbete och presenteras genom följande tre subteman: Stödjande ledning, 
Välfungerande teamarbete och God arbetsmiljö.  

5.2.1 Stödjande ledning     

Sjuksköterskor erfor att en förutsättning för ett gott patientsäkerhetsarbete var en engagerad 

ledning som visade stöd och intresse i patientsäkerhetsarbetet vilket i sin tur visade sig öka 

sjuksköterskors motivation att själva arbeta med dessa frågor (Danielsson m.fl., 2014; 

Farokhzadian m.fl.,2018; Jangland m.fl., 2017; McKenzie & Addis, 2018; Ridelberg m.fl., 

2014). Det framkom att arbetsledare som var synliga och närvarande på avdelningarna samt 

tog sig tid att lyssna på sjuksköterskor var en betydande förutsättning för att kunna utveckla 

patientsäkerhetsarbetet (Farokhzadian m.fl.,2018; McKenzie & Addis, 2018). ”They observed 
that engaged managers provided a positive influence as they worked with the staff and 

learned what their strengths and weaknesses were” (Ridelberg m.fl., 2014, s.7). En stödjande 

ledning som arbetade med tydliga riktlinjer och väl beskrivna arbetsrutiner liksom löpande 

information och utbildning lyftes också fram av sjuksköterskor som en förutsättning för 

patientsäkerhetsarbetet. Samtidigt pekade sjuksköterskor på att regler och rutiner inte får 

vara ett hinder för kritiskt tänkande och diskussion kring vad som är mest lämplig vård 

(Danielsson m.fl., 2014; Ridelberg m.fl., 2014). De ansåg till och med att för mycket regler 

och riktlinjer kunde vara svårt att leva upp till (Danielsson m.fl., 2014). ”The problem is that 
we have a lot of routines here […], but may be 80% of our error reporting concerns deviations 
from routines” (Danielsson m.fl., 2014, s.7). En annan förutsättning som sjuksköterskor erfor 
som betydande för att utveckla patientsäkerhetsarbetet var att ledningen medverkade till att 

öka sjuksköterskors motivation att rapportera brister. För att uppnå detta krävdes det att 

arbetsledningen var positiv, lyhörd och stödjande liksom att rapporteringen ledde till snabb 

återkoppling om lämpliga åtgärder (Farokhzadian m.fl., 2018; Kear & Ulrich, 2015; Ridelberg 

m.fl., 2014). Sjuksköterskor erfor även att rapportering av brister och fel förbättrades om 

ledningen satsade på utbildning och träningsprogram inom området (Kear & Ulrich & 

Lawton m.fl., 2012; Ridelberg m.fl., 2014). 

 

Vikten av en stödjande ledning framkom genom att förutsättningarna försämrades när 

ledningen visade lågt intresse för patientsäkerhetsarbetet (Farokhzadian m.fl.,2018; 

McKenzie & Addis, 2018; Ridelberg m.fl., 2014). De erfor att en del personer inom ledningen 

visade förståelse för vikten av god patientsäkerhet men att de inte omsatte detta i ett aktivt 

engagemang och handlande (Ridelberg m.fl., 2014). Vikten av en stödjande ledning 

framkommer tydligt genom följande citat: ”Many nurses pointed out that managers who had 
a negative attitude to patient safety related issues or perhaps professed that patient safety 

was important but did not live up to their words could provide barriers to patient safety” 
(Ridelberg m.fl., 2014, s.7). Felaktiga rutiner och prioriteringar, bland annat till följd av 

ekonomiska krav, liksom för hög arbetsbelastning ansågs också vara sådant som påverkade 

patientsäkerhetsarbetet negativt (Farokhzadian m.fl.,2018; McKenzie & Addis, 2018; 

Ridelberg m.fl., 2014). 
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5.2.2 Välfungerande teamarbete   

Sjuksköterskor erfor att arbeta i team och samarbeta med kollegor och andra avdelningar var 

en betydande förutsättning för att kunna skapa ett gott patientsäkerhetsarbete (Farokhzadian 

m.fl., 2018; McKenzie & Addis, 2018; Ridelberg m.fl., 2014). Vikten av ett välfungerande 

team förstärks i följande citat:” Safety culture requires teamwork at all levels of organization 

and at every level of education and skill, and it will not be possible without team participation 

and intellect” (Farokhzadian m.fl., 2018 s.8). När sjuksköterskor arbetade i samma team och 

hade samma patienter under flera dagar kunde fokus ligga på detaljerad information om 

patienter och inte bara på bakomliggande sjukdomar. Detta skapade kontinuitet i arbetet och 

ledde till att patientsäkerhetsarbetet kunde förbättras för varje enskild patient (Birmingham 

m.fl., 2015). Samarbete med kollegor där alla var involverade och engagerade upplevdes öka 

trivseln på arbetsplatsen och därmed stödja arbetet med patientsäkerheten (McKenzie & 

Addis 2018). ”The comments made suggested that teamwork was variable and fluctuated on a 

daily basis. The general consensus was that poorly functioning teams made work difficult” 
(McKenzie & Addis, 2018 s.4357). Sjuksköterskor ansåg att en förutsättning för att kunna 

skapa en god patientsäkerhetskultur på arbetsplatsen var att det krävdes teamarbete genom 

hela organisationen, såväl mellan sjuksköterskor som mellan dem och annan personal. 

Samarbete med andra professioner betraktades som en betydande förutsättning för 

patientsäkerheten då detta kunde bidra till en ökad uppmärksamhet om vilka vårdinsatser 

eller vilka hjälpmedel som varje enskild patient kunde behöva. Bra teamarbete, ett 

professionellt förhållningsätt kollegor emellan och när alla på arbetsplatsen var medvetna om 

vad som förväntades av dem och vilken roll i teamet de hade ökade förutsättningarna för att 

kunna utföra ett gott patientsäkerhetsarbete (Farokhzadian m.fl., 2018).  

 

5.2.3 God arbetsmiljö  

Sjuksköterskor erfor att god arbetsmiljö skapade förutsättningar för att arbeta patientsäkert. 

Tillräckligt med personal, anpassat antal patienter per sjuksköterska samt en rimlig 

arbetsbelastning var förutsättningar som sjuksköterskor ansåg var av stor betydelse för 

patientsäkerhetsarbetet (Farokhzadian m.fl., 2018; McKenzie & Addis, 2018). En annan 

förutsättning för att uppnå en god patientsäkerhet ansågs vara ansvar på lagom nivå 

(Danielsson m.fl., 2014). Sjuksköterskor erfor dock att när förutsättningarna såg annorlunda 

ut och arbetsbelastningen var hög kunde det på sikt leda till utmattning (Steege & Rainbow, 

2016) samt att det inte fanns tillräckligt med tid för patienter och därmed att 

patientsäkerheten inte kunde upprätthållas.”Various aspects of the physical environment 
were also perceived to influence patient safety. The nurses pointed out that patient safety was 

compromised when they worked in busy, hectic environments” (Ridelberg m.fl., 2014, s.7). 

Vikten av en god arbetsmiljö framkom även genom att förutsättningarna beskrevs försämras 

vid personalbrist (Danielsson m.fl., 2014; Farokhzadian m.fl., 2018; Groves m.fl., 2012; 

Jangland m.fl., 2016; Kear & Ulrich, 2015; McKenzie & Addis, 2018). ” A common thread 

throughout participant interviews was implicit and explicit reference to staffing. Staff 

shortage was one of the major challenges faced by the wards resulting in high turnover of 

nurses” (McKenzie & Addis, 2018, s.4355). Personalbrist kunde även skapa känslor som 



17 

skuld och skam hos sjuksköterskor då de avslutat sitt arbetspass. Detta ledde till att 

sjuksköterskor ofta valde att arbeta extra skift. Att arbeta för många timmar i sträck kunde 

orsaka trötthet (Steege & Rainbow, 2016) men även att ha ytterligare arbetsuppgifter som låg 

utanför sjuksköterskors ansvarsområde kunde leda till trötthet. Sjuksköterskor ansåg att 

tröttheten kunde resultera i sämre förutsättningar för att arbeta patientsäkert och att de 

gjorde misstag de inte trodde sig kunna göra (Danielsson m.fl., 2014). Sjuksköterskor ansåg 

att en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö kunde vara när sjuksköterskor med lång 

arbetslivserfarenhet uppmuntrade yngre kollegor att alltid fokusera på att ge en bra och säker 

vård till patienterna framför att hålla ett högt tempo. Sjuksköterskor erfor att detta skapade 

en bättre och mer tillåtande arbetsmiljö vilket ledde till ökad patientsäkerhet (Lawton m.fl., 

2012).  

6 DISKUSSION  
Nedan kommer diskussionsdelen att presenteras. Inledningsvis kommer resultatet att 

diskuteras och därefter kommer en metoddiskussion om vald metod, datainsamling, urval 

och metodanalys. Vidare kommer examensarbetets trovärdighet, giltighet och överförbarhet 

att diskuteras och slutligen en diskussion om etiska överväganden.  

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet var att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av förutsättningar för att arbeta 

patientsäkert på vårdavdelningar. Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenhet av god 

kommunikation med kollegor och andra professioner samt patienter var betydelsefulla 

förutsättningar för patientsäkerheten. Ytterligare förutsättningar som lyftes fram var 

kompetent personal, stödjande ledning, bra arbetsmiljö, goda personalresurser samt 

teamarbete. De erfor även att möjlighet att ta lärdom från tidigare misstag liksom utbildning 

i ämnet var betydande förutsättningar. 

 

Genom resultatet framkom två teman: Personliga förutsättningar för att arbeta patientsäkert 

och organisatoriska förutsättningar för att arbeta patientsäkert. Under det första temat 

identifierades två subteman: God kommunikation och Betryggande kompetens. Under det 

andra temat identifierades tre subteman: Stödjande ledning, Välfungerande teamarbete samt 

God arbetsmiljö.  

 

Det första subtemat under personliga förutsättningar för att arbeta patientsäkert var god 
kommunikation. I resultatet framkom det att sjuksköterskors erfarenhet av god 

kommunikation mellan kollegor skapade förutsättningar för att förstärka patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor ansåg att såväl skriftlig som muntlig kommunikation mellan kollegorna var av 

stor vikt för att uppnå en god och säker vård. Eriksson (2014) betonar att i vårdprocessen ska 
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kontinuerlig dokumentation utföras. Detta för att sjuksköterskan ska uppnå de mål som satts 

i överensstämmelse med patienten. Resultatet överensstämmer även med Svensk 

sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning som lyfter fram vikten av god 

kommunikation mellan kollegor. Där framkommer det också att sjuksköterskor ska arbeta 

för att korrekt information dokumenteras och överförs på ett säkert sätt. Detta stadgas även i 

Patientlagen (SFS 2014:821) där det står att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har en 

skyldighet att föra journal om sina patienter vilket utgör en betydande informationskälla. I 

resultatet lyftes även betydelsen av att kommunicera om avvikelser som en förutsättning för 

ett patientsäkert arbete. Sjuksköterskors ansvar för avvikelserapportering är reglerat i 

Patientsäkerhetslagen (SFS: 2010:659) samt Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 

kompetensbeskrivning. De skriver att sjuksköterskor ska arbeta förebyggande mot 

vårdskador, rapportera vid uppkomst av vårdskada samt ha kunskapen att utforma 

förbättringsåtgärder kring säkerhetsarbetet. Sjuksköterskor betonade att detta dels bidrog till 

att öka deras kunskap men även att erfarenheter kunde samlas i syfte att förbättra 

patientsäkerheten. Att öppet prata om avvikelser i vården erfor dessutom sjuksköterskor 

kunde bidra till att de själva vågade erkänna fel och brister.  

I resultatet lyfte sjuksköterskor även fram kommunikation med patienter som en betydande 

förutsättning för patientsäkerhetsarbetet. Genom att samtala och kommunicera med 

patienter skapades ett djupare förtroende mellan dem och sjuksköterskor. Detta innebar 

också att patienter mer öppet vågade ställa frågor om och diskutera sitt hälsotillstånd. I 

denna relation öppnades också möjligheter att få patienter mer delaktiga i säkerhetsarbetet 

för att därmed kunna bidra till en minskning av vårdskador. Eriksson (2014) betonar 

vårdrelationen i vårdprocessen där sjuksköterskor kan få en djupare förståelse för patienters 

begär, behov och problem. Vårdrelationen bygger på ömsesidighet och ska stötta patienter i 

deras hälsoprocess. Målet är optimal hälsa och om detta inte uppnås kan patienters säkerhet 

riskeras. Tidigare forskning visar att patienter uppskattar att få vara delaktiga i arbetet kring 

sin egen vård och i patientsäkerhetsarbetet (Lovink m.fl., 2015; Ringdal m.fl., 2017). De säger 

sig även vara mer säkra när de känner sig såväl fysiskt som emotionellt trygga vilket 

sjuksköterskor kan bidra till (Lovink m.fl., 2015). Patienter anser även att när sjuksköterskor 

själva visar ett genuint intresse för delaktighet kan det stödja dem att känna sig säkrare i sin 

vård (Ringdal, m.fl., 2017). God kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är även 

något som Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser. De betonar att skapandet av en god 

relation med patienter och att ta hänsyn till patienters vilja ligger inom sjuksköterskors 

ansvar och kompetensområde. Även International Council of Nurses (2012) lyfter vikten av 

att sjuksköterskor skall vara lyhörda för patienters önskningar och behov.  

Nästa subtema som framkom under personliga förutsättningar för att arbeta patientsäkert 

var behovet av betryggande kompetens. Att ha rätt kompetens var något som belystes både i 

resultatet och bakgrunden som en betydelsefull del för att kunna erbjuda en patientsäker 

vård. Eriksson (2014) lyfter fram utbildning och professionalitet som en av flera 

processfaktorer som kan påverka vårdprocessen. Hälso- och sjukvårdspersonal ska uppfylla 

de yrkesmässiga krav som finns fastställda samt stödja sina beslut på en vetenskaplig grund, 

egen kompetens, praktisk kunskap och erfarenhet. Om dessa krav på kompetens ej efterlevs 

fanns det en risk att kraven på en god vård ej uppfylls. Resultatet visade att sjuksköterskor 



19 

med högre kompetens hade lättare att läsa av patienter och snabbare kunde bedöma om 

deras hälsotillstånd var på väg att förändras, vilket är likställt med det Eriksson (2014) 

skriver. Sjuksköterskor med längre erfarenhet ansåg också att nyutexaminerade och 

sjuksköterskor med lägre kompetens utgjorde en större risk för patientsäkerheten. För lite 

kompetens och erfarenhet ansågs kunna leda till att patienter inte kände sig trygga. I den 

tidigare forskningen framkom det också att patienter önskade få vård av kompetenta och 

professionella sjuksköterskor för att känna trygghet (Lovink m.fl., 2015). Det patienter och 

sjuksköterskor upplever kan styrkas av Socialstyrelsen (2018c) som skriver att 

kompetensbrist i sig anses öka risken för vårdskador påtagligt och det handlar snarare om 

brist på erfarenhet än brist på formell utbildning. Kompetensbrist kan yttra sig genom att 

patienter blir felbehandlade, inte får den vård och omsorg som krävs, blir feldiagnostiserade 

eller felmedicinerade. Vid hög arbetsbelastning är kompetensbristen särskilt allvarlig då 

bristen på kunskap och erfarenheten gör att prioriteringar inte alltid blir rätt. 

Det första subtemat under organisatoriska förutsättningar för att arbeta patientsäkert var 
stödjande ledning. Resultatet visade att en betydelsefull förutsättning för god 

patientsäkerhet var att ledningen fungerar stödjande och var engagerad. Sjuksköterskor lyfte 

fram arbetsledare som var synliga och närvarande liksom tog sig tid att lyssna som en god 

förutsättning för patientsäkerhetsarbetet. När ledningen och de närmaste arbetsledarna 

visade engagemang uppmuntrade det sjuksköterskor att själva engagera sig i frågor rörande 

patientsäkerhet. Stödjande ledning och bra arbetsledare är något som även tidigare forskning 

lyfter fram som betydelsefullt för ett bättre patientsäkerhetsarbete. Forskning visar att när 

organisationen utser en ledare som ansvarig för patientsäkerhetsfrågor förbättras 

säkerhetsarbetet betydligt (Ginsburg m.fl., 2010). Trots att sjuksköterskor ansåg att en 

stödjande och engagerad ledning var en förutsättning i patientsäkerhetsarbete är det enligt 

Eriksson (2014) sjuksköterskors eget ansvar att själva arbeta för en god och trygg vård. Detta 

är även i enlighet med Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning där det 

står att sjuksköterskor har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Detta innebär att 

ledningens stöd är av stor betydelse men innebär inte att ansvaret för god patientsäkerhet 

fråntas sjuksköterskor när stödet brister. 

Förutom engagemang från ledning och arbetsledare erfor sjuksköterskor att när de hade 

tydliga arbetsrutiner, riktlinjer och blev erbjudna regelbundna utbildningar blev arbetet med 

patientsäkerhet bättre. Sjuksköterskor ansåg dock att när det blev för mycket regler och 

riktlinjer att förhålla sig till blev resultatet det motsatta. Eriksson (2014) lyfter lagar som en 

processfaktor som kan påverka vårdprocessen. Lagarna är betydelsefulla och ska vägleda 

sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet men Eriksson (2014) skriver även att lagarna inte får ta 

överhand då vården riskerar att inte längre individanpassas. En balans mellan det 

heteronoma, det vill säga lagar och regler, och möjligheten att själv kunna bestämma bidrar 

till att förstärka sjuksköterskors förutsättningar för att bedriva patientsäker vård. Samtidigt 

betonar Eriksson (2014) att sjuksköterskor skall stödja sig på vetenskap och ha ett etiskt 

synsätt då detta är ett absolut krav inom hälso- och sjukvården. En annan förutsättning som 

sjuksköterskor erfor som betydande för att utveckla patientsäkerhetsarbetet var att en 

stödjande ledning kunde medverka till att öka sjuksköterskors motivation att rapportera 

avvikelser. Trots detta var det flera sjuksköterskor som inte gjorde någon 
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avvikelserapportering. Anledningen var att de var rädda för bestraffning av arbetsledarna, att 

det var för krångligt att göra men även att de inte fick någon återkoppling på de 

rapporteringar de gjort. I den tidigare forskningen visar det sig att en organisationskultur 

som uppmuntrar till avvikelserapportering utan skuldbeläggning bidrar till ett förbättrat 

patientsäkerhetsarbete (Nygren m.fl., 2013). Ett bra ledarskap anses även bidra till att 

avvikelserna minskar och att patientsäkerhetsarbetet förbättras (Wong m.fl., 2013). 

Det andra subtemat under organisatoriska förutsättningar för att arbeta patientsäkert var 
välfungerande teamarbete. I resultatet framkom det att patientsäkerhetsarbete till stor del 

handlar om teamarbete. När teamarbetet fungerade väl fungerade även 

patientsäkerhetsarbetet bättre. Sjuksköterskor erfor att teamarbete handlar om samarbete, 

stöttning och engagemang genom hela organisationen. De upplevde även att samarbete med 

andra professioner ökade patientsäkerheten då detta kunde bidra till en ökad 

uppmärksamhet om vilka vårdinsatser och hjälpmedel som varje enskild patient kunde 

behöva. Ett samband kan ses med Eriksson (2014) där val av mål- och vårdområde kräver 

samarbete med såväl patienter som med teamet för att nå optimal hälsa. Socialstyrelsen 

(2018) stärker också betydelsen av ett gott teamarbete. De skriver att gott samarbete i 

vårdteamet krävs för att ett bra patientsäkerhetsarbete ska kunna utföras. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) belyser också vikten av detta. De skriver att sjuksköterskor har 

ett ansvar att arbeta i team och att det handlar om kommunikation och samarbete.  

Det tredje subtemat under organisatoriska förutsättningar för att arbeta patientsäkert var 
god arbetsmiljö. I resultatet framkom det att rimlig arbetsbelastning och tillräckligt med 

personal i förhållande till patienter var något flera sjuksköterskor lyfte fram som 

förutsättningar för patientsäkerhetsarbetet. Trots detta var det flertalet sjuksköterskor som 

erfor att det allt som oftast inte hade dessa förutsättningar. De belyste därmed fler hinder än 

förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det framkom att sjuksköterskor erfor att en orsak till 

bristande patientsäkerhet var personalbrist vilket orsakade en ökad belastning för 

personalen. Detta kunde leda till ihållande stress som utan möjlighet till återhämtning kunde 

leda till ökade risker att begå misstag. Eriksson (2104) skriver att sjuksköterskor påverkas av 

arbetsmiljön som i sin tur påverkar den högklassiga vård sjuksköterskor kan erbjuda 

patienter. Högklassig vård innebär att sjuksköterskor ska erbjuda en objektiv och 

individualiserad vård och för att möjliggöra detta krävs det att bemanningen anpassas. Då 

flertalet sjuksköterskor upplevde personalbrist som en realitet kunde det innebära att de inte 

hade tid och möjlighet att erbjuda denna högklassiga vård. Detta skulle i sin tur kunna 

resultera i brister i patientsäkerhetsarbetet. Den tidigare forskningen visar även att patienter 

kunde upplevda vården som stressig och att de fick information under stressade former. De 

upplevde detta som en konsekvens av personalbrist och som ett organisationsproblem 

(Rathert m.fl., 2012).  

6.2 Metoddiskussion 
Syftet var att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av förutsättningar för att arbeta 

patientsäkert på vårdavdelningar. För att besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie 
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med en kvalitativ ansats. Analysmetoden som valdes var Evans (2002) beskrivande syntes. 

Fördelen med att göra en systematisk litteraturstudie var att den gav en samlad kunskapsbild 

kring tidigare forskningsresultat och gav därmed en djupare förståelse för det fenomen som 

eftersöktes. Friberg (2017) lyfter fram denna metod och menar att ett större kunskapsvärde 

kan skapas om flera bakomliggande forskningsresultat kan sammanställas till ett 

sammantaget resultat.  

 

Då syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter var det till fördel att använda en 

kvalitativ ansats. Med intervjuer kunde sjuksköterskors erfarenheter studeras mer detaljerat 

och djupgående. Valet av metod styrks då Friberg (2017) skriver att en kvalitativ metod 

lämpar sig när erfarenheter och upplevelser skall undersökas. Metoden gör det möjligt att 

skapa sig en mer fördjupad förståelse kring det fenomen som eftersöks. Att göra en empirisk 

studie med intervjuer var något författarna diskuterade inledningsvis men konstaterade att 

detta skulle vara för omfattande och tidskrävande. Även en litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017) diskuterades som alternativ. Det som främst skiljer metoderna åt är att en 

litteraturöversikt även inkluderar kvantitativa artiklar. Polit och Beck (2017) skriver att en 

fördel med det är att resultatet kan presenteras med såväl ord som siffror och statistik. Varför 

en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) beskrivning inte valdes motiveras med att den inte 

passade till syftet som hade en mer kvalitativ ansats där sjuksköterskors egna upplevda 

erfarenheter eftersöktes. 

 

Datainsamlingen och urvalet av artiklarna inleddes med att söka i databaserna Cinahl Plus 

och PubMed. Dessa valdes då de hade ett brett urval av vetenskapliga artiklar med 

vårdvetenskap och omvårdnad som inriktning. Att hitta lämpliga sökord som var relevanta 

till problemområdet föreföll från början vara enkelt, dock visade det sig att det behövdes fler 

sökord eller synonymer för att hitta fler lämpliga artiklar. För att göra detta var Svenska 

MeSH till god hjälp. Karlsson (2017) skriver dessutom att relevanta synonymer till sökord 

bör utformas för att få en heltäckande sökning. Utöver detta hittades återkommande 

nyckelord i ett flertal artiklar som kunde användas för att ytterligare bredda sökningen. 

Avsikten var även att ha med den allra senaste forskningen på området varför artiklarna inte 

skulle vara mer än fem år gamla, från 2013 till 2018. Österlundh (2017) skriver att det är bra 

att inte avgränsa sökningen till allt för många år bakåt i tiden då vetenskaplig forskning är att 

betrakta som en färskvara. Vid en sökning utökades dock sökåren från 2012 till 2018. Detta 

gjordes för att se om det fanns fler värdefulla artiklar på de utvalda sökorden. Resultat blev 

att ytterligare en artikel valdes ut. Då syftet var att undersöka allmänsjuksköterskors 

erfarenhet av att arbeta patientsäkert på vårdavdelningar föll det ganska naturligt vad som 

skulle inkluderas och exkluderas till detta examensarbete. Möjligtvis kunde ytterligare 

exklusionskriterier valts men det var inget författarna diskuterade eller tog i beaktande under 

arbetes gång. I sökningen av artiklarna valdes det att först läsa artiklarnas titel och vid 

intresse även sammanfattning. Det finns en möjlighet att relevanta artiklar kan ha valts bort 

oavsiktligt då dess titel eller sammanfattning inte gav tillräcklig information om efterfrågat 

innehåll. Av praktiska skäl valde även författarna att dela upp arbetet med att söka efter 

artiklar. Det finns därmed en möjlighet att en artikel som förkastades av den ena författaren 

kunde ha valts av den andra. Sammantaget valdes tolv artiklar ut och kvalitetsgranskades 

enligt Fribergs (2017) förslag på frågor för kvalitetsgranskning. Med hjälp av frågorna kunde 
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artiklarnas innehåll och kvalité granskas mer djupgående. En artikel föll även bort då 

ställning togs att den inte passade till syftet och denna ersattes med en ny som ansågs vara 

mer relevant.  

 

Analysmetoden är bearbetad och skriven utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Syntesen 

går ut på att beskriva artiklarnas resultat på ett så objektivt sätt som möjligt utan att lägga till 

egna värderingar eller tolkningar. En tolkande syntes finns även som analysmetod vilket 

innebär att omtolkning av bakomliggande artiklar och egna slutsatser är möjliga att göra. 

Enligt Friberg (2017) är dock den tolkande syntesen mycket tidskrävande och kräver djupa 

teoretiska kunskaper varför denna metod inte ansågs aktuell för detta examensarbete. Den 

beskrivande syntesen utgick från fyra steg och generellt ansågs analysmetoden vara bra och 

lämplig till examensarbetet. Strukturen underlättade sammanställningen av materialet och 

minskade risken för bortfall. Resultatet presenterades även på ett överskådligt sätt med hjälp 

av teman och subteman. Det var inte helt lätt att fastställa dessa teman och subteman då de 

skulle spegla sjuksköterskornas olika erfarenheter. Ytterligare en svårighet i analysen var att 

ett flertal nyckelfynd kunde förenas med varandra och placeras under olika teman beroende 

på sammanhang.  

 

För att styrka examensarbetet har författarna strävat efter att arbeta på ett tillförlitligt sätt 

och för att påvisa detta har begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet används.  

Polit och Beck (2017) skriver om trovärdighet och menar att det innebär att resultatet och 

tolkningen av bakomliggande material ska vara så sanningsenligt som möjligt. Henricsson 

(2017) skriver att trovärdighet innebär giltighet och avser om fenomenet som eftersöktes 

blivit korrekt undersökt. Att datainsamlingen gjordes i två olika databaser bidrog till att öka 

trovärdigheten. Henricsson (2017) skriver att sökning i fler databaser ökar chansen att finna 

relevanta artiklar. De valda sökorden ansågs på bästa sätt spegla syftet med examensarbetet 

och vara relevanta för sökningen av rätt artiklar. Ännu en styrka med arbetet var att samtliga 

artiklar var peer reviewed samt att avgränsningen på åren var 2012–2018 vilket innebar att 

den mest aktuella forskningen inom området söktes fram. Möjligen kunde dock andra 

intressanta och relevanta artiklar ha hittats om sökningen hade ökats till ytterligare 

databaser och om sökåren utökats bakåt i åren. Trovärdighet kan också anses hög då båda 

författarna vid intresse av artiklar läste resultatet ett flertal gånger och tillsammans 

kvalitetsgranskade dem. Kvalitetsgranskningen gjordes med utgångspunkt från Fribergs 

(2017) förslag till kvalitetsfrågor. Dessa frågor ansågs författarna inte vara helt enkla att 

använda för granskning och urval, varför de omformulerades i termer av ja och nej för att 

enklare kunna poängsätta och rangordna artiklarna. Sammantaget hade samtliga artiklar en 

medelhög eller hög kvalitét vilket kan öka trovärdigheten i examensarbetet.  

 

Författarna har under arbetets gång varit noggranna med att vara så objektiva som möjligt 

med utgångspunkt från examensarbetets syfte. Trovärdigheten och giltigheten för arbetet kan 

också anses hög då båda författarna läste samtliga tolv artiklar och därefter oberoende av 

varandra sökte och fann samma nyckelfynd i artiklarna. Detta styrker författarnas 

uppfattning att samtliga artiklar hade relevans för undersökningen då de pekar på 

sjuksköterskors erfarenhet av patientsäkerhet. En ständig diskussion och argumentation 

fördes även om hur nyckelfynden kunde tolkas. I samråd bestämdes sedan vilka nyckelfynd 
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som skulle ligga till grund för det vidare arbetet. Författarna har även varaktigt arbetat med 

att minimera egen tolkning för att därmed öka examensarbetes giltighet och trovärdighet. 

För att åstadkomma detta har tidigare erfarenheter och kunskaper lagts åt sidan för att 

försöka förhindra förförståelse och förutfattade meningar. Henricsson (2017) skriver 

emellertid att det inte alltid går att utesluta förförståelsen och menar att den kan ha påverkat 

analysen och resultatet även om ambitionen var att inte göra det. Att även använda tidigare 

analyserat material kan också diskuteras då det finns risker att dessa författare har vinklat 

sitt resultat åt ett önskat håll vilket i sin tur kan påverka resultatet i detta examensarbete. 

Resultatet av detta examensarbete bygger ibland även på underlag från endast en enskild 

artikel. Detta då en enskild erfarenhet av patientsäkerhet också kan anses vara av stor 

betydelse för att beskriva helheten. 

 

Polit och Beck (2017) skriver att överförbarhet innebär att resultatet är möjligt att tillämpa på 

andra förhållanden eller grupper. För att kunna göra resultatet så brett som möjligt valdes 

det att undersöka förhållanden i länder även utanför Sverige. Fyra artiklarna var från Sverige 

medan övriga artiklar var från länder både inom och utom Europa. Resultatet visade att 

förhållandena i hög grad var lika i de olika länderna vad gäller sjuksköterskors 

förutsättningar att arbeta patientsäkert. Detta innebär att resultatet från detta 

examensarbete skulle kunna användas och överföras på andra sjukhusmiljöer utanför 

Sverige. Det som skulle kunna ses som en svaghet när det kommer till överförbarhet var att 

examensarbetet avgränsades till att endast avse allmänsjuksköterskor på en vårdavdelning. 

Detta gör att resultatet inte direkt går att tillämpa på exempelvis specialistavdelningar och 

akutmottagningar liksom inom primärvården. Vad som skulle kunna öka överförbarheten 

och göra att resultatet kan tolkas mer generellt är att inga avgränsningar har gjorts när det 

kommer till såväl sjuksköterskors kön och ålder som yrkesverksamma år. 

6.3 Etikdiskussion    
Författarna har strävat efter att skapa ett examensarbete som är av god kvalité och moraliskt 

accepterat enligt Codex (2017) regler och riktlinjer för forskning. För att göra detta har 

författarna varaktigt redovisat arbetet tydligt och öppet och därmed tydliggjort att plagiat, 

ohederlighet och förfalskning inte förekommit. En noggrann referenshantering enligt APA-

systemet (American Psychological Association, 2018) har även används genomgående i 

arbetet för att påvisa vad som är bakomliggande data, artiklar och litteratur och vad som är 

egna tankar och åsikter. Samtliga artiklar som valdes ut till detta examensarbete har erhållit 

etiskt godkännande och är peer review granskade, vilket enligt Friberg (2017) innebär att de 

har blivit kontrollerade av andra bedömare för att säkerställa god forskning. Artiklar från 

PubMed prövades även genom Ulrichs Web (2018) för att säkerställa vetenskapskvalitén. 

Samtliga artiklar var skriva på engelska och då ingen av författarna till detta examensarbete 

har engelska som modersmål kan detta ses som en svaghet. För att undvika att inte tolka 

artiklarna fel läste båda författarna samtliga artiklar ett flertal gånger. Författarna 

diskuterade därefter med varandra och stämde av att båda tolkat artiklarna på samma sätt. 

De nyckelfynd som hittades översattes noggrant från engelska till svenska. För att inte tolka 

fel och i förekommande fall när tveksamheter om översättning uppstod användes engelsk-
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svenskt lexikon. Citat som har presenterats i resultatet valdes att användas i sitt ursprungliga 

språk, detta för att motverka missförstånd eller egen tolkning av innehållet.   

7 SLUTSATS  
Syftet var att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av förutsättningar för att arbeta 

patientsäkert på vårdavdelningar. Resultatet visade att det fanns goda möjligheter att utföra 

ett patientsäkert arbete när rätt förutsättningar förelåg. God kommunikation, välfungerande 

teamarbete och rätt kompetens lyftes fram som särskilt viktiga förutsättningar. Dessa 

förutsättningar kräver dock en engagerad och stödjande ledning som ser nödvändigheten av 

en god arbetsmiljö med såväl rätt bemanning som tilldelad tid för arbetet som angeläget. 

Sjuksköterskor erfor att arbetsmiljön allt som ofta hade brister med för låg bemanning och 

för hög arbetsbelastning och detta skapade inte goda förutsättningar för patientsäkerheten. 

Slutsatsen blir därför att för att förbättra förutsättningarna för ett patientsäkert arbete är det 

betydelsefullt att det finns en organisation och ledning som ser samband mellan låg 

bemanning, hög arbetsbelastning och en ökning av vårdskador. En stödjande ledning kan 

även bidra med att öka motivationen att arbeta med patientsäkerhet. Arbetet med 

patientsäkerhet är dynamiskt och i ständig förändring vilket kräver att både sjuksköterskor 

och ledning ständigt arbetar med förbättringar inom området. Det är därför betydelsefullt att 

såväl sjuksköterskor som ledning satsar på utbildning så att kompetensen ökar. Detta är av 

stor betydelse då sjuksköterskor blir mer uppdaterade inom arbetet med patientsäkerhet och 

kan därmed ge en bättre och säkrare vård. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING   
För att såväl bredda som att fördjupa studier i detta ämne skulle vidare forskning kunna 

belysa sjuksköterskors ålder, kön samt yrkesverksamma år och om detta kan påverka synen 

på arbetet med patientsäkerhet. I detta examensarbete kunde det till exempel noteras att mer 

erfarna sjuksköterskor ofta ser på patientsäkerhet med andra ögon än sina mindre erfarna 

kollegor. Vidare vore det av intresse att undersöka hur andra professioner inom hälso- och 

sjukvården erfar frågor kring patientsäkerhet. Även patienters erfarenhet utifrån exempelvis 

kön, ålder, etnicitet, religion etc. kan vara intressant för vidare forskning. Vid genomförandet 

av detta examensarbete konstaterade författarna också att få nya och aktuella artiklar fanns 

kring organisation och ledning kopplat till patientsäkerhet och hur dessa bättre kan stödja 

arbetet med patientsäkerhet.  
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nurses managing risk 
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patient safety AND 

qualitative 

2013-2018, full text 198st 1st  

Facilitators and barriers influencing 

patient safety in Swedish hospitals: A 

qualitative study of nurses’ perception 
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patient safety AND 
qualitative 

2013-2018, full text 44 1st  

Renal inpatient ward nurse experience 

and job satisfaction: A qualitative 

study 
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leadership AND 
qualitative 
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AND patient safety  
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study of nurses' perceptions and 
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 
Frågor som användes för kvalitetsgranskning av artiklar 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Är syftet klart formulerat?   

5. Är metoden väl beskriven?  

6. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

7. Har data analyserats?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Är resultatet klar formulerat?  

10. Har författarna tolkat studiens resultat?   

11. Argumenterar författarna resultatet?    

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion?  

14. Finns en återkoppling till teoretiska antaganden, vårdvetenskapliga antaganden?  

(Friberg, 2017, s.187). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga C Artikelmatris  

 

Titel/ författare/tidskrift/ 

Utgivningsår/ Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

bedömning  

1. It’s a matter of patient safety: 
Understanding challenges in 

everyday clinical practice for 

achieving good care on the 

surgical ward- A qualitative study 

 

Jangland, E., Nyberg, B., & 

Yngman-Uhlin, P. 

 

Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
 

2016 

 

Sverige  

Syftet var att undersöka 

situationer och processer 

som antingen stöttar eller 

hindra gott 

patientsäkerhetsarbete 

 

Beskrivande 

kvalitativ metod 

 

Narrativanalys 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

  

sex avdelnings-

ansvariga 

sjuksköterskor   

 

I studien beskrev sjuksköterskorna att 

patientsäkerheten på avdelningen var som svagast 

när det var personalbrist samt när det var för många 

nya sjuksköterskor som arbetade samtidigt. De ansåg 

att erfarenhet, att se hela patienten och att tidigt 

kunna upptäcka förändringar i patientens tillstånd 

var betydelsefullt för att kunna erbjuda god 

patientsäkerhet. Stöd från chefer och ledare att 

utveckla sjuksköterskornas arbete ansågs också 

betydelsefullt 

Hög  

2. Fatigue in hospital nurses- 

“Supernurse” culture is a barrier 
to addressing problems: A 

qualitative interview study 

 

Steege, L M., & Rainbow, J G. 

 

International journal of nursing 
studies 
 
2016 

 

USA 

Syftet var att undersöka 

hinder och möjligheter för 

sjuksköterskor att hantera 

stress och utmatning på 

arbetsplatsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande 

kvalitativ metod 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

22 

sjuksköterskor 

 

 

Alla sjuksköterskor upplevde utmattning och uppgav 

att det gav konsekvenser för patientsäkerheten. En 

ny konstruktion av sjuksköterskornas kultur 

presenterades som ”supersjuksköterskor”. 

Sjuksköterskor ansågs ha extra ordinära krafter men 

att det i slutändan kunde leda till utmattning. 
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Titel/Författare/Tidskrift/ 

Utgivningsår/Land                                                        

Syfte Metod Resultat Kvalitets-

bedömning 

3. Facilitators and barriers 

influencing patient safety in 

Swedish hospitals: A qualitative 

study of nurses’ perception 

 

Ridelberg, M., Roback, K., & 

Nilsen, P. 

 

BMC Nursing 
 
2014 

 

Sverige 

 

Syfte var att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse 

av vilka hinder och 

möjligheter som påverkar 

patientsäkerheten i deras 

direkta arbete med 

patienter 

Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

12 

sjuksköterskor 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att det 

fanns flera saker som påverkade patientsäkerheten. 

De uppfattade att patienter, personal, teamet, 

ekonomin, organisationen och ledningen kunde vara 

både hinder och möjligheter. 

Hög 

4. Handoffs and patient safety 

Birmingham, P., Buffum, M D., 

Blegen, M A., & Lyndon, A. 

Western Journal of Nursing 
Research 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att identifiera 

vad som hjälper och 

hindrar patientsäkerheten 

för sjuksköterskor vid 

överlämningsrapportering 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod 

 

Grounded 

theory 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

21 

sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar på nödvändigheten i att avlämnade 

och mottagande sjuksköterskor får möjlighet att göra 

en ostörd och komplett överlämning av aktuell 

patientstatus. Avbrott i överlämningen ansågs 

riskera och försämra patientsäkerheten  
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Syfte Metod Resultat 
 

Kvalitets-

bedömning 

5. Patient safety subcultures 

among registered nurses and 

nurse assistants in Swedish 

hospital care: A qualitative study 

 

Danielsson, M., Nilsen, P., Öhrn, 

A., Rutberg, H., Fock, J., & 

Carlfjord, S. 

 

BMC Nursing 
 

2014 

 

Sverige 

 

Syftet var att undersöka 

subkulturer hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor i Sverige i 

förhållande till deras 

antaganden, värderingar 

och normer kring det 

praktiska arbetet med 

patientsäkerhet 

Kvalitativ metod 

 

Manifest 

innehållsanalys 

 

Intervjuer 

 

sju 

fokusgrupper 

två 

sjuksköterskor  

I resultatet framkom det sju olika områden som 

sjuksköterskor ansåg ha påverkan på 

patientsäkerhetsarbetet och 

patientsäkerhetskulturen: ”ansvar”, ”kompetens”, 
”samarbete”, ”kommunikation”, arbetsmiljön”, 
”ledarskap” och ”rutiner”. De sju olika områdena 

består av 16 underkategorier som förklarar olika 

aspekter om patientsäkerhetskulturen. 

Hög 

6.Identifying the latent failures 

underpinning medication 

administration errors: A 

exploratory study 

 
Lawton, R., Carruthers, S., 

Gardner, P., Wright, J., & 

McEachan, R R C. 

 

Health Services Research 
 
2012 

 

England 

 

 
 
 

Syftet var att identifiera 

potentiella fel som upplevs 

vara orsaken till 

felmedicinering   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Intervjuer 

 

11 

sjuksköterskor  

Resultatet visade tio potentiella fel som kunde 

identifieras baserat på intervjuanalysen. Dessa var: 

”klimatet på arbetsplatsen”, ”arbetsmiljön”, 
arbetsbelastning”, ”personalavdelningen”, 
”teamkommunikation”, ”rutiner”, ”hantering av 

sängar och sängplatser”, ”skrivna policies och 

rutiner”, ”övervakning och ledarskap” och 
”utbildning”. 

Medel 



  

Titel/Författare/Tidskrift/ 

Utgivningsår/Land 

Syfte 

 

Metod Resultat Kvalitets-

bedömning 

7. Renal inpatient ward nurse 

experience and job satisfaction: A 

qualitative study 

 

McKenzie, A T., & Addis, G. 

 

Journal of Clinical Nursing 
 
2018 

 

England 

 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter med att jobba 

med njursjuka patienter i 

relation till deras 

arbetstillfredsställelse 

Kvalitativ metod 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

12 

sjuksköterskor  

I resultatet framkom tre teman: ”säker vård”, 
”organisationskultur” och ”arbetsmiljön”. Personalen 

ansågs vara en nyckelfaktor för att tillhandahålla 

säker vård men upprätthållandet av rätt 

kompetensnivå var samtidigt en stor utmaning. Trots 

att möjlighet till yrkesutveckling fanns behövdes det 

mer aktivt stöd till nyutbildade sjuksköterskor 

Medel 

8. It’s always something: Hospital 
nurses managing risk 

 

Groves, P S., Finfgeld-Connett, 

D., & Wakefield, B J. 

 

Clinical Nursing Research 
 
2014 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskorna arbetar 

med patientsäkerhet enligt 

sjukhusets säkerhetskultur 

Kvalitativ metod 

 

Grounded 

theory 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

12 

sjuksköterskor 

I resultatet fann man att sjuksköterskorna arbetade 

med att lära känna patienterna och få hela bilden av 

dem för att förbättra patientsäkerhetsarbete. 

Sjuksköterskorna ansåg också att erfarenhet samt att 

öva upp den ”kliniska blicken” hade betydelse för 

patientsäkerheten. För lite personal, för många 

patienter per sjuksköterska samt tidsbrist/högt 

tempo var faktorer som inverkade negativt på 

patientsäkerheten.  

Hög 



  

Titel/Författare/Tidskrift/ 

Utgivningsår/ Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-

bedömning 

9. Patient safety and the nurses’ 
performance in hospital 

 

Silva, A. T., Henriques Camelo, S. 

H., de Souza Terra, F., Rezende 

Dázio, E. M., Seron Sanches, R., & 

Rodrigues Resck, Z. M. 

 

Journal of Nursing UFPE 
 
2018 

 

Brasilien 

 
 
 

Syftet var att analysera hur 

sjuksköterskor arbetar 

med patientsäkerhet 

Kvalitativ metod 

 

Hermeneutik 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

42 

sjuksköterskor 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att 

kommunikation med patienterna samt att involvera 

dem i säkerhetsarbetet var ett bra sätt att för att 

förbättra arbetet med patientsäkerhet. De ansåg 

också att det var betydelsefullt att utvärdera de fel 

som uppstått. De faktorer som ansågs försämra 

patientsäkerheten var hög arbetsbelastning med 

många överbeläggningar.   

Hög 

10. Patient involvement for 

improved patient safety: A 

qualitative study of nurses' 

perceptions and experiences 

 

Skagerström, J., Ericsson, C., 

Nilsen, P., Ekstedt, M., & 

Schildmeijer, K.  

Nursing Open  

2017 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors perspektiv 

och erfarenheter av 

patienters involverande av 

patientsäkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande 

kvalitativ metod 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

  

Intervjuer  

 

11 

sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna fick 

patienterna involverade genom att ge dem tid att 

ställa frågor och lyssna på vad de hade att säga och 

därmed skapa en förtroendegivande relation. 

Sjuksköterskorna ansåg också att det var 

betydelsefullt att patienterna visade aktivt intresse 

för sin hälsa genom att ställa mycket frågor och be 

om hjälpmedel om de kände att de behövde det. 

Sjuksköterskorna uppskattade att patienterna var 

involverade och upplevde att patientsäkerhetsarbetet 

då förbättrades. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Titel/Författare/Tidskrift/ 

Utgivningsår/Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-

bedömning 

11. Patient safety and patient 

safety culture in nephrology nurse 

practice settings: Issues, solutions 

and best practices 

 

Kear, T., & Ulrich, B. 

 

Continuing Nursing Education 
 

2015 

 

USA 

Syftet var att få en 

överblick över vad 

sjuksköterskorna på en 

njuravdelning ansåg om 

patientsäkerhet och 

patientsäkerhetskulturs 

problem, lösningar och 

hur de bäst kunde arbeta 

med patientsäkerhet. 

Mixmetod 

kvalitativ och 

kvantitativ 

 

Narrativanalys 

 

Intervjuer 

 

487 

sjuksköterskor  

Resultatet visade att sjuksköterskorna kändes sig 

obekväma med att rapportera fel som uppstått på 

grund av bestraffningar från sina chefer, att det var 

tidsödande och att de inte ledde vidare till någon 

förbättring. De ansåg att för lite personal, tidsbrist 

och dålig kommunikation ledde till dålig 

patientsäkerhet. När sjuksköterskorna fick 

utbildning, hade ett öppet klimat utan att bli dömda 

och chefernas stöd förbättrades arbetet med 

patientsäkerhet.   

Hög 

12. The long way ahead to achieve 

an effective patient safety culture: 

Challenges perceived by nurses 

 

Farokhzadian, J., Dehghan 

Nayeri, N., & Borhani, F. 

 

BMC Health Services Research 
 
2018 

 

Iran 

 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter kring 

utmaningarna med att 

införa och arbeta med 

patientsäkerhet 

Kvalitativ metod 

 

Konventionell 

innehållsanalys 

 

Semi-

strukturerande 

intervjuer  

 

23 

sjuksköterskor 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att 

personalbrist, låg kompetens, dålig kommunikation 

samt dålig arbetsmiljö var faktorer som påverkade 

patientsäkerhet. Andra faktorer som också ansågs 

påverka patientsäkerheten var lite/inget 

engagemang från ledningen, avsaknad av 

felrapportering på grund av risk för att bli bestraffad 

och att ingen förändring skedde trots rapportering.   

Hög 
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