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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Tidigare forskning visar områden där patientsäkerheten brister och 

socialstyrelsen för fram att sjukvården har redskap men det implementeras inte. Vårdskador 

minskar inte i önskad takt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex sjuksköterskor. 

Semikonstruerad intervjuguide med öppna frågor. Kvalitativ innehållsanalys med manifest 

steg. Resultat: Fyra kategorier utformades av resultatet: Faktorer som påverkar 

patientsäkerheten, Avvikelsehantering, Vårdkultur och Patientsäkerhetskunskap. För 

många patienter och för hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten negativt. 

Hierarkier påverkar omvårdnaden negativt. Patienten är inte alltid delaktig i sin vård. 

Avvikelser avslutas inte ordentligt. Vårdkulturen kan bli hård när det gäller förändringar och 

ny kunskap. Gehöret från chefer önskas vara större. Sjuksköterskor kan känna en stress över 

arbetsbelastningen och patientsäkerheten. Patientsäkerhetskunskapen behöver ökas. 

Slutsats: Det förebyggande arbetet behöver stärkas. Omvårdnadsperspektivet och den 

personcentrerade vården behöver stärkas från chefsnivå. Patientsäkerhetskunskapen 

behöver öka. Avvikelser utmynna i konkreta planer med ansvariga som implementerar 

förbättringsarbete. Hierarkier bör försvinna till förmån för gemensamt lärande i 

säkerhetskulturen. Chefer och organisationer behöver ansvara över patientsäkerheten och 

sjuksköterskor få förutsättningarna att bedriva en patientsäker omvårdnad.  

Nyckelord: Arbetsbelastning, Avvikelser, Etisk stress, Hierarkier, Patientsäkerhet, 

Personcentrerad vård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Background: Previous research shows areas where patient safety is lacking and The 

National Board of Health and Welfare suggests that health service has the tools to adhere 

patient-safety but it is not implemented. Aim: Describe the nurses' experiences of patient 

safety. Method: Qualitative interview with six nurses. Semiconstructed interview with open 

questions. Qualitative content analysis with manifest step. Result: Four categories were 

designed: Factors that affect patient safety, Deviation management, Health culture and 

Patient safety knowledge. For many patients and too high a workload adversely affect patient 

safety. Hierarchies negatively affect nursing. The patient is not always involved in their care. 

Deviations are not terminated properly. The health culture can become tough when it comes 

to changes and new knowledge. Nurses go with stress about workload and patient safety. 

Conclusion: Preventive work needs where the nursing and the person-centered care are in 

focus. Deviations must result in concrete plans with responsible people who implementing 

improvement work. Hierarchies should disappear. Managers and organizations need to be 

responsible when it comes to patient safety and nurses get the conditions for conducting 

patient safe nursing.  

Keywords: Deviations, Ethical stress, Hierarchies, Patient safety, Person-centered care, 

Workload 
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1 INLEDNING 

Patientsäkerhetsarbete är en grundläggande del i sjuksköterskans arbete för att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och för att inte vara orsak till mer lidande för patienten. 

Antalet rapporterade vårdskador på våra sjukhus minskar inte i önskad takt. Varje vårdskada 

orsakar ett ytterligare lidande för patienten, kostnader för samhället och även ett stort 

lidande för sjuksköterskan ifall denne skulle vara orsak till vårdskadan. 

Patientsäkerhetsarbetet är grundläggande för en fungerande vård. Det är många faktorer 

som är avgörande för ett fungerande patientsäkerhetsarbete såsom utbildning, bra ledarskap, 

god vårdkultur, följsamhet till lagar- och rutiner, humana arbetsvillkor och arbetstider för att 

nämna några. Riktlinjer och framgångsfaktorer finns framtaget för hur vårdskador förebyggs 

men det implementeras inte i tillräckligt stor grad. Varför det inte görs eller orsakerna till 

detta är fortfarande oklart. Vårt intresse för patientsäkerhetsarbete startade från första 

verksamhetsförlagda utbildningen vid sjuksköterskeprogrammet. Då väcktes frågor i 

samband med att patientsäkerhetsarbetet ser så olika ut från individ till ledningsnivå och 

varför det gör det trots riktlinjer och lagar. 

Patientsäkerhetsarbetet är grundläggande. Sjuksköterskan som omvårdnadsexpert och 

omvårdnadsansvarig kan bringa sina erfarenheter och perspektiv till patientsäkerhetsarbetet 

på vårdavdelningar. Förhoppningen är att kunna belysa vad sjuksköterskan behöver för stöd i 

sitt arbete för att kunna arbeta patientsäkert? 

Det valda intresseområdet kommer från Comcare som är en forskargrupp från MDH/HVV. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden behandlas sjuksköterskans och vårdgivares ansvar gällande patientsäkerhet. 

Patientsäkerhet, vårdskador och säkerhetskultur definieras. Patientsäkerhetsläget gås 

igenom från Socialstyrelsens rapport från 2017. Tidigare forskning presenteras med 

tillhörande bilagor för sökhistorik och kvalitetsgranskning. Teoretiskt perspektiv presenteras. 

2.1 Beskrivning av centrala begrepp  

Patientsäkerhet, vårdskada och säkerhetskultur definieras.   

2.1.1 Patientsäkerhet  

Socialstyrelsen (2017a) beskriver att patientsäkerhet är att skapa en god vård med få 

vårdskador. Hög patientsäkerhet skapas när personal tillsammans med patient är delaktiga i 

patientsäkerhetsarbetet, där det finns en god patientsäkerhetskultur som arbetar aktivt med 

ett riskförebyggande förhållningssätt. Det är det gemensamma arbetet som skapar en hög 

patientsäkerhet.                        

2.1.2 Vårdskada 

Socialstyrelsen (2017a) för fram att om en skada ska klassificeras som vårdskada så måste 

patienten ha utsatts för ett lidande, drabbats av en kroppslig eller psykisk skada, drabbats av 

en sjukdom eller avlidit. Lidandet ska vara av betydande art, patienten måste varit i kontakt 

med hälso-och sjukvården och skadan ska kunnat undvikas genom att rätta insatser satts in i 

enlighet med riktlinjer och krav i lagar.  

2.1.3 Säkerhetskultur 

Socialstyrelsen (2017b) skriver att en säkerhetskultur kännetecknas av ett öppet 

arbetsklimat. Som innebär att sjuksköterskan och övriga medlemmar i vårdteamet utan 

rädsla kan rapportera, diskutera och ställa frågor kring säkerhet. Att tillsammans i 

vårdteamet ha ett förhållningssätt att inte skuldbelägga varandra vid eventuella avvikelser 

samt att alla gemensamt lär av inträffade händelser. Säkerhetskulturen handlar om allas 

individuella förhållningssätt, hur vi svarar an till varandra och tillsammans fångar upp risker 

i hälso- och sjukvården. Detta samarbete påverkar hur riskerna hanteras och hur det lärs 

kring både positiva och negativa händelser. Chefer och ledare är ytterst ansvariga för att 

skapa dessa förutsättningar men var och en i organisationen behöver bidra med sitt. 
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2.2 Lagar och styrdokument 

Patientsäkerhetslagen förtydligar patientens skydd, vårdgivarens skyldighet och ansvar, 

hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet och ansvar gällande patientsäkerhetsarbete. 

Vidare förtydligas sjuksköterskans kompetensbeskrivning.  

2.2.1 Patientsäkerhetslagen (2010:659)  

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har patienten ett skydd mot att inte drabbas av 

vårdskada. Vårdgivaren har ansvaret att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskador. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta efter vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvårdvården bär själva 

ansvaret för hur arbetsuppgifterna fullgörs. De är även skyldiga att upprätthålla hög 

patientsäkerhet och detta genom att bland annat rapportera händelser till vårdgivaren som 

kunnat vara risk för vårdskada, vårdskador eller händelser som kunnat medföra en 

vårdskada. 

2.2.2 Sjuksköterskeprofessionen och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där 

sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har även som sitt primära 

ansvar att ge god vård och information till patienter samt anhöriga på ett korrekt sätt. 

Sjuksköterskan har vidare ett eget ansvar för hur arbetet utförs och att fortlöpande ta till sig 

ny kunskap. Sjuksköterskan har också huvudansvaret för att utveckla och följa riktlinjer inom 

omvårdnad, forskning samt utbildning och detta ska bygga på en evidensbaserad grund. 

Sjuksköterskan ska vidare bidra till ett gott samarbete till kollegor men även ingripa när 

vården hotas av andras handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.3 Socialstyrelsens bedömning av patientsäkerhetsområdet 2017 

Socialstyrelsen (2017c) skriver i sin rapport ”Utveckling inom Patientsäkerhetsområdet 2017” 

att patienternas anmälningar har ökat, överbeläggningar inom vården har ökat, förebyggande 

åtgärder för trycksår, fall och undernäring görs i begränsad omfattning. Förekomst av 

vårdrelaterade infektioner och trycksår är nästan oförändrade från föregående år och här 

finns det stora skillnader inom olika regioner. Användning av olämpliga läkemedel inom 

äldrevård minskar. Ett område som behöver lyftas upp mer i patientsäkerhetsarbetet är 

diagnostiska fel. Klinisk simulering och färdighetsträning är på uppgång men det finns stora 

skillnader mellan olika träningscentrum. Socialstyrelsen (2017c) tar upp att vårdskador 

tidigare har minskat fram till mitten av 2015 men att trenden sedan planat ut och verkar nu 

stiga igen vilket ger en anledning till oro, den ligger nu på 7,5 %. Den vanligaste skadetypen 

är vårdrelaterade infektioner (VRI) som står för 34 % av alla vårdskador.  
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VRI är ett infektionstillstånd som drabbar patienten i samband med sjukhusvistelse eller 

behandling. Alla VRI är inte vårdskador, bara de som hade kunnat undvikas räknas som 

vårdskador. Ungefär 6/10 VRI var vårdskador det vill säga att de ansågs vara undvikbara. 

Socialstyrelsen (2017c) belyser att bestämmelserna i basal hygien i vård och omsorg SOSFS 

2015:10 är till för att förebygga VRI. Förebyggande arbete för att minska riskfaktorer är att 

följa kläd- och hygienregler, följa rutiner för skötsel av exempelvis katetrar och sår samt följa 

behandlingsrekommendationer för antibiotika. IVO påpekar även att vårdgivare måste lära 

sig av inträffade allvarliga händelser vilket inte visat sig i deras tillsynsrapport. 

Socialstyrelsen (2017c) menar att kunskapsunderlaget för att förebygga vårdskador finns 

men att det inte implementeras i tillräcklig omfattning och orsakerna till detta behövs det 

mer kunskap om så att hälso- och sjukvårdspersonal med chefer kan och bedriver en säker 

vård. Ett framåtskridande förhållningssätt från alla arbetande inom vården behövs för att nå 

resultat i framtiden. Där ambitionen utgår ifrån hur vårdskador förhindras istället för 

rapportering av hur läget ser ut idag. 

2.4 Tidigare forskning  

I tidigare forskning belyses förbättringsarbete som stärker patientsäkerheten. 

Förbättringsarbetet går från sjuksköterskeutbildningen in i vårdkulturen, vidare till chefer 

och organisationens ansvar. Avslutningsvis redovisas förbättringsåtgärder som ökar 

patientsäkerheten och minskar risken för vårdskador. 

2.4.1 Patientsäkerhet i sjuksköterskeutbildningen 

Tella et al. (2014) beskriver att utbildningen av patientsäkerhetsarbetet varierar inom de 

olika sjuksköterskeprogrammen.  Olika utbildningsmetoder används vid inlärning av 

patientsäkerhet. Utbildningen behöver vara tydlig, med en beskrivning hur undervisning ska 

läras ut både teoretiskt och vid praktiska övningar. Det är viktigt att sjuksköterskestudenter 

kan lära sig av sina misstag, få en helhetsbild kring hur bristerna uppkommer, vidareutveckla 

sina kunskaper och ta lärdom av dessa misstag. Detta behöver stödjas upp av handledare och 

i utbildningen i form av en öppen kultur inför att lära sig av sina misstag. Det framkommer 

även att nyexaminerade sjuksköterskor känner en oro över att det inte finns tillräckligt med 

kunskaper eller kompetens över det kliniska arbetet. I utbildningen eftersöker studenterna 

erfarna handledare som kan vägleda de i en djupare förståelse för patientsäkerhetsarbetet 

och vidare i deras roll i det multiprofessionella teamet (Tella et al., 2014).  

Usher et al. (2017) belyser att det är viktigt att sjuksköterskestudenter utvecklar en trygghet i 

att kommunicera patientsäkerhet med övriga teammedlemmar för att förbättra säkerheten 

för patienterna. Särskilt i fall där det finns en bristande patientsäkerhet i mening att stärka 

denna.  Sjuksköterskestudenter känner mest trygghet i lärandet av klinisk patientsäkerhet 

och minst trygghet gällande lärandet att arbeta i team, hantering av säkerhetsrisker och 

förståelsen kring mänskliga och miljöfaktorer. Endast 59% av studenterna kände 

självförtroende till att bemöta någon som utövar osäker vård, 75% av studenterna var överens 

om att det skulle vara svårt att ifrågasätta beslut eller vårdaktiviteter hos personal med högre 
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auktoritet, och 78% av studenterna var oroliga över konsekvenserna, fortsätter Usher et al. 

(2017), för om de skulle begå ett allvarligt misstag. Dessa fynd talar för behovet av att 

studenter får detta stärkt i sin utbildning då sjuksköterskan har en avgörande roll i att 

minimera skada för patienten och att öka patientsäkerheten. Patientsäkerhet 

rekommenderas som ett avgörande ämne för sjuksköterskor med både teoretisk och klinisk 

undervisning som dessutom stärker och effektiviserar en hög nivå av professionella 

kommunikationsförmågor (Usher et al., 2017).  

Gällande klinisk träning belyser Steege och Dykstra (2015) att mindre erfarna sjuksköterskor 

upplever det positivt med utbildningsprogram som ett sätt att minska risken att drabbas av 

utmattning.  Erfarna sjuksköterskorna som behöver vara handledare upplever detta som en 

bidragande orsak till utmattning. Mindre erfarna sjuksköterskor beskrev att bristande 

erfarenhet och kompetensnivå leder till lägre självförtroende samt är en källa till utmattning. 

Detta förbättrades när de blev mer erfarna och med hjälp av sjukhusens basårsprogram.  

Steege och Rainbow (2016) skriver att vårdkulturen börjar på utbildningsprogrammen och 

förlängs in i yrkesutövningen. Nyare sjuksköterskor visar på att det finns ett motstånd till 

vårdkulturen med ”sjuksköterskan som en superhjälte” men får inte stöd från sina erfarna 

kollegor. Den dominanta superhjälte kulturen kan resultera i att nya sjuksköterskor fortsätter 

att stigmatisera trötthet och utmattning. Nyare sjuksköterskor kan bli tvingade att antingen 

acceptera rådande kultur eller att lämna professionen. Även Smith, Yount och Sorra (2017) 

tar upp att det är viktigt att undersöka vilken kunskap studenter har angående 

patientsäkerhet och avvikelserapporteringar då dessa är viktiga aspekter som behöver lyftas 

fram. 

2.4.2 Chefernas ansvar och förbättringsområden 

Jangland, Nyberg och Yngman-Uhlin (2016) beskriver att det finns ett glapp mellan vad som 

beskrivs i kliniska riktlinjer och vad som är möjligt att utföra i klinisk verksamhet för att nå 

bra och säker vård inom det kirurgiska området. Vårdkvaliteten och patientens säkerhet 

hindras när det inte finns tillräcklig kompetens på plats för kritiskt sjuka patienter. Ett skifte 

i vårdlag utan omfördelning av nödvändiga kompetenser hos patienten visar konsekvenser i 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. Den etiska frågan och den stress det skapar hos 

sjuksköterskor som saknar resurser och tillräcklig kompetens för att ge bra omsorg måste 

tydliggöras. Det föreslås att organisationen bör skapa mer avancerade omvårdnadsroller som 

finns tillgängliga vid alla arbetspass. Cheferna har en central roll när det gäller att utforma, 

främja och vårda en säkerhetskultur. Resultatet som visas av Jangland et al. (2016) avslöjar 

chefernas oro över deras oförmåga att alltid ge optimal patientvård på grund av brist på 

resurser och kompetens hos sjuksköterskor. Detta väcker de etiska frågorna till liv och 

patientens säkerhet. Ledarskap ses som nyckeln till att skapa en patientsäkerhetskultur. 

Engagerade chefer behöver driva kulturen och utforma strategier och bygga strukturer som 

styr dessa säkerhetsprocesser och resultat.  Avancerade omvårdnadsroller förbättrar 

patientsäkerheten.  
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En viktig del är också att erkänna och värdera sjuksköterskor och deras inverkan på 

patientvården vilket också kan bidra, fortsätter Jangland et al. (2016), till att behålla 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. När en tung arbetsbelastning och brist på resurser hindrar 

sjuksköterskor att ge patienter en god och trygg vård enligt deras professionella värderingar 

skapas en moralisk stress. Det rapporteras även att sjuksköterskor behöver en daglig etisk 

diskussion med sina kollegor och chefer. Sjuksköterskors oförmåga att kunna tillhandahålla 

vårdomsorg enligt sina värderingar kan skapa moralisk stress och vara en viktig faktor för 

den höga personalomsättningen hos nya sjuksköterskor. Det är chefernas ansvar att vården 

på enheterna är säker men de bör även skapa en miljö med hög etisk standard där 

sjuksköterskor ges möjlighet att utöva god vård utefter professionens riktlinjer och 

vårdteorier.  

Steege och Dykstra (2015) skriver att yrkesutmattning hos sjuksköterskor är förknippad med 

en ökad omsättning av sjuksköterskepersonal, en minskad hälsa hos sjuksköterskor och en 

minskad säker vård för patienterna. Yrkesutmattning definieras som ett tillstånd som 

uppkommer hos arbetare som utsätts för alltför höga krav genom sina arbetsuppgifter, 

arbetsförhållanden och arbetstider vilket kan påverka arbetarens förmåga att fungera med 

normal kapacitet. Organisation var det mest diskuterade ämnet där en bra chef, samt bra 

omvårdnadschefer och bra schemakoordinatorer bidrog till att stå ut med en hög 

arbetsbelastning eller förhindrade utbrändhet medan om så inte var fallet så bidrog dessa 

istället till utmattning och hindrade personal att känna balans och välbefinnande. Likaså 

gällande teamarbete. Angående schemaläggning var det av betydelse för sjuksköterskor med 

barn att kunna lägga ett schema som tillät de att spendera tid med sina barn som en faktor 

att minska utmattning istället för att arbeta kortare pass. Andra källor till utbrändhet utefter 

Steege och Dykstra (2015) kunde härledas till att inte ha möjlighet att ge den omvårdnad som 

patienter och familjer önskade på grund av för hög arbetsbelastning, att personal var oense 

gällande omvårdnadsplaner eller om det fanns dålig medkänsla för patienter. En känsla av 

hopplöshet inför liknande situationer leder till utbrändhet och övervägande till att byta 

arbete. Slutsatser som dras är att speciellt organisationskultur, bemanning och utbildning är 

områden att förbättra i organisationens ansträngningar att minska yrkesutmattning hos 

sjuksköterskeprofessionen. Utbrända sjuksköterskor som arbetar vidare länkas till högre 

nivåer av medicinska fel och vårdskador, med ökade kostnader och minskad arbetsförmåga 

som följd.  

Rodrigues, Santos och Sousa (2017) för fram att sjukhus kontexten kan sakna ett starkt och 

tydligt ledarskap med underbemanningar som gör att vårdkvalitén till patienter blir lidande, 

vilket resulterar i dåliga arbetsförhållanden med sämre och osäkrare vård för patienterna. 

Detta leder i sin tur till psykisk och mental utmattning hos medarbetarna. Sjuksköterskor 

som är utmattade och stressade ger sämre vård och det finns en ökad risk för händelser som 

vårdskador. 
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2.4.3 Vårdkulturen som hindrar patientsäkerheten 

Steege och Rainbow (2016) undersöker utmattning hos sjuksköterskor och beskriver att 

vårdkulturen med sjuksköterskan som en superhjälte är ett hinder för att ta tag i aktuella 

problem. Sjuksköterskor i studien beskriver hur de känner totalt ansvar för sina tilldelade 

patienter, fortsätter Steege och Rainbow (2016), och för att stödja sina kollegor även ifall det 

innebär bekostnad av egen hälsa. Sjuksköterskor uttryckte också att de kände skuld ifall de 

inte kom till räddning på avdelningen ifall de hade blivit tillfrågade att göra så. Många 

beskrev att de kändes obligatoriskt att offra sig själva och arbeta övertid eller att ta ett extra 

pass om avdelningen var underbemannad fast att det ökade deras egen utmattningsnivå. 

Sjuksköterskor beskriver vidare, enligt Steege och Rainbow (2016), hur det skämtas om 

trötthet på arbetsplatsen och att klara av att arbeta 24/7 och uppvisar dessutom en stolthet 

över det, att de inte behöver så mycket sömn. De vill visa sig duktiga och bli respekterad som 

en kollega som utför en massa saker och som andra vill arbeta tillsammans med. Bilden av de 

som superhjältar är en illusion av styrka och osårbarhet men riskerna med detta tas inte 

ansvar för. De ser det som en del av arbetet, imagen och nödvändigtvis inget de måste 

försvara sig mot. De kunde även beskriva att de drog sig för att fråga efter hjälp och om de 

erbjöds en rast så tog de inte den. Det framkom även att trötthet var något som fick 

accepteras och att det bara var att köra på. Det är lika för alla. Att erkänna utmattning kan 

upplevas som en källa av svaghet hos sjuksköterskor, en upplevelse av att hålla på och klaga 

och ingen vill vara en klagande eller negativ person. Det kan finnas ett stigma, som Steege 

och Rainbow (2016) beskriver, kring erkännandet av trötthet i vårdkulturen. Det är ett ämne 

ingen vill prata om. Sjuksköterskorna i studien beskriver olikheter gällande att acceptera 

trötthet och utmattning som en del av arbetet. Mer erfarna sjuksköterskor beskrev att den 

yngre generationen av sjuksköterskor ser det på ett annat sätt och kanske inte accepterar det 

som en del av arbetet. Dessa sjuksköterskor kanske inte har bilden av sig själva som 

superhjältar som klarar allt vilket kan bidra till att de skyddar sig själva bättre mot 

utmattning. Samtidigt kommenterar några av de mindre erfarna att de ständigt får höra att 

överbelastning är en del av arbetet och något du behöver lära dig att leva med. De mindre 

erfarna prioriterar arbets- och livsbalans och personlig hälsa vilket är motsatts till 

vårdkulturen med sjuksköterskan som en superhjälte. Denna diskrepans påverkar 

nyutexaminerade sjuksköterskors karriärplaner. 

Steege och Rainbow (2016) fortsätter att alla sjuksköterskor i studien rapporterade att de 

upplevde utmattning. Många uppgav att detta var en del av sjuksköterskeyrket med en 

acceptans över fenomenet eller överbelastningen. Detta stämmer inte överens med 

sjuksköterskans ansvar att stå upp för säkerhet för sina patienter och rapportera händelser 

och risker som måste förbättras för patientsäkerheten. Där utmattning och överbelastning 

måste utplånas för att kunna arbeta patientsäkert. Några sjuksköterskor i studien tyckte att 

det var viktigt att lyfta ämnet, dessa hade även en större reflektion kring hur deras 

utmattning fick konsekvenser för patientsäkerheten, egen hälsa och 

sjuksköterskeprofessionen som helhet. Undervisning till sjuksköterskor om utmattningens 

negativa effekter för patientens säkerhet, säkerhetsträning och andra utbildningar är av 

betydelse för att bryta många sjuksköterskors felaktiga perspektiv gällande att deras trötthet 

inte påverkar deras utövning och beslutsfattande förmåga och därmed patientsäkerheten och 
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egen hälsa. Både vårdkultur från arbetsledningen har blivit dokumenterad som en källa till 

utmattning hos sjuksköterskor, enligt Steege och Rainbow (2016) och likaså vårdkulturen 

från sjuksköterskorna själva gällande faktorer som hindrar kåren att uppmärksamma trötthet 

och utmattning i arbetet.  

Genom att arbetsledare och kollegor hyllar personal för att de arbetar övertid och tar extra 

pass så bistås superhjältekulturen, enligt Steege och Rainbow (2016), istället för att skapa en 

bättre patientsäkerhetskultur.  Sjuksköterskor utan beslutanderätt och som inte har 

förtroende för sina ledare kan ha ökade nivåer av trötthet och utmattning och dessa kan även 

vara de sjuksköterskor som är de som försöker att få till en förändring för att minska 

utmattningen och förbättra patientsäkerheten. En kultur som bygger på tillit, öppenhet och 

lärande genom misstag, eller lärande gällande nära missar eller andra faktorer som påverkar, 

utan rädsla för att bli beskylld eller få konsekvenser, är effektivt för att påverka säkerheten i 

rätt riktning. Steege och Rainbow (2016) betona att det inte är sjuksköterskorna som är 

ansvariga för den utmattning de upplever utan detta beror på den överbelastning och 

orimliga krav som ställs på professionen. Detta ska mötas genom att eliminera källorna till 

utmattning, genom att minska parametrarna som kan bidra till trötthet och utmattning samt 

att utbilda i säkerhetstänk och hanterings strategier gynnsamma för patienter, sjuksköterskor 

och organisation. Den professionella vårdkulturen behöver nya värderingar att luta sig mot. 

2.4.4 Förbättrad arbetsmiljö är organisationens ansvar  

Steege och Dykstra (2015) lyfter att brist i bemanning är den största bidragande orsak till 

yrkesutmattning hos sjuksköterskor. Adekvat bemanning är den största lösningen till 

yrkesutmattningen. Dålig bemanning länkas till utbrändhet, negativa konsekvenser för 

patienter och omsättning av personal på avdelningen. Liu et al. (2018) påpekar att en bättre 

arbetsmiljö för sjuksköterskor resulterar i bättre patientsäkerhet för patienterna. Faktorer 

som mindre arbetsbelastning per pass resulterar i bättre patientsäkerhet. När sjuksköterskor 

inte hinner med sina arbetsuppgifter eller känner sig överbelastade så påverkar det 

patientsäkerheten i negativ riktning. Deras studie visar på att genom att förbättra 

arbetsmiljön för sjuksköterskor, genom att öka antalet sjuksköterskor per pass och genom att 

möjliggöra för sjuksköterskor att ha mer tid till omvårdnad för varje enskild patient så 

förbättras patientsäkerhetsarbetet. Det betonas att sjukhusansvariga behöver arbeta för att 

förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor vilket kommer generera färre utbrända 

sjuksköterskor och mer patientsäker vård.  

Cho et al. (2016) visar i sin studie på att fler antal patienter per sjuksköterska ökar risken för 

att misslyckas i patientsäkerhetsarbetet, med sämre kvalitet i omvårdnadsarbetet, och brister 

i att hinna med arbetet som följd. För sjuksköterskor som dessutom arbetar övertid ökar 

risken med 88% för misslyckande i patientsäkerhet, 45% ökad risk för sämre omvårdnad och 

86% ökning i omvårdnad lämnad ogjord. Resultatet av deras studie betonar vikten av att ha 

tillräckligt många sjuksköterskor per pass och att arbetstiderna hålls som viktiga parametrar 

för att förbättra kvaliteten och säkerheten i omvårdnaden och för att minska att omvårdnad 

inte hinns med på sjukhusen. 
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Rodrigues, Santos och Sousa (2017) beskriver relationen mellan patientsäkerhetsarbete och 

stress- och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i sjukhusmiljö. En arbetsmiljö med 

osäkra arbetsförhållanden och orimlig arbetsbörda är bidragande faktorer för sjuksköterskor 

att drabbas av stress och utmattningssyndrom. Rodrigues et al. (2017) beskriver att i osäkra 

arbetsförhållanden med orimlig arbetsbörda blir sjuksköterskan mer utsatt att begå misstag 

och det bidrar till en osäkrare vård med fler vårdskador.   

Sjuksköterskor, fortsätter Rodrigues et al. (2017), som arbetar mer än 40 timmar per vecka 

ökar risken för att incidenter ska hända med 46 %. Ledningsstrategier som fokuserar på att 

stärka patientsäkerhetsarbetet är framgångsfaktorer för att stärka kvalitén och förbättringen 

av patientsäkerhetsarbete. Framgångsfaktorer som minskar stress och utmattning för 

sjuksköterskor och därmed stärker patientsäkerhetsarbetet är förbättringar inom 

arbetsmiljön såsom bättre stöd för att klara av arbetsförhållandena, ledningsstöd såsom 

anpassade rutiner för patientsäkerhetsarbete och en stöttande vårdkultur, med strategier för 

att klara av svåra situationer och förbättrad kommunikation. Det finns ett behov av en 

patientsäkerhetskultur där inträffade vårdskador kan delas och talas om öppet utan rädsla 

för att bli av med arbetet och där det blir en lärdom som inte kan upprepas igen för de 

inblandade och för framtida patienter (Rodrigues et al., 2017). Oliveira, Garcia och Nogueira 

(2016) beskriver hur sjuksköterskors arbetsbelastning har en påverkan på avvikande 

händelser hos patienter inlagda på intensivvårdsavdelningar. För hög arbetsbelastning är 

riskfaktorer för att drabbas av infektion, trycksår eller medicinska fel.  

2.4.5 Många avvikelserapporteringar resulterar i bättre vårdkvalitet 

Smith, Yount och Sorra (2017) tar upp att sjukhusledning och vårdpersonal som har positiva 

uppfattningar om patientsäkerhetskultur resulterar i goda patientupplevelser. Det fanns även 

bevis på att ökade avvikelserapporter leder till bättre vårdkvalité där förbättringsåtgärder 

satts in för att förbättra patientsäkerheten. En ytterligare åtgärd för patientsäkerhetskulturen 

är om det finns ett bra vårdlag som samarbetar med ett gemensamt mål för att förbättra hela 

vårdsammanhanget för patienten. Rapporteringsbehoven har ökat inom sjukhusen. 

Rapporteringarna har ett brett spektrum av patientsäkerhet, kvalitétsåtgärder, antalet 

infektioner, förebyggande åtgärder samt erfarenheter från patienter. Det är många sjukhus 

som idag utvärderar patientsäkerhetskulturen för att identifiera förbättringsområdena. 

Identifikationen innefattar sjukvårdspersonalens värderingar, övertygelser och normer som 

spelar en viktig roll i vårdorganisationen. Smith et al. (2017) menar på att det finns 

förväntningar på vårdpersonalens uppträdande samt vilka attityder och handlingar som 

anses lämpliga och vilka processer som är godtagbara för patientsäkerheten. De aspekter som 

lyftes upp är patientsäkerhet, kvalitétsåtgärder inom avvikelserapporter, fel omvårdnad, 

vårdrelaterade skador samt kommunikation mellan vårdpersonal och patient. I 

undersökningen kunde tydliga förbättringar ses inom patientsäkerhet om vårdpersonalen 

hade kunskaper och rätt uppfattning om patientsäkerhetskulturen vilket direkt gav goda 

förutsättningar för att arbeta mer patientsäkert. Smith et al. (2017) beskriver även 

patientsäkerhetskulturen genom patienters erfarenheter där kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska är viktig, hur patienter uppfattar och förstår det sjuksköterskor 

förmedlar samt hur bemötandet och relationen är mellan de.  
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Vårdpersonal som har positiva uppfattningar kring patientsäkerhetskultur blir en direkt 

positiv faktor för patientsäkerheten. Antalet avvikelserapporter ger också en direkt åtgärd till 

den ökade patientsäkerheten. Ytterligare förbättringsområden var relaterade till ett bra 

samarbete mellan kollegor på vårdavdelningar samt att kommunikationen var korrekt, tydlig 

och välförståelig vilket resulterade i bättre förutsättningar för eventuella åtgärder.  

Det är viktigt att kontrollera fler sjukhus gällande vad vårdpersonalen har för uppfattningar 

och värderingar inom patientsäkerhetskultur fortsätter Smith et al. (2017). Åtgärder är att 

fortsätta analysera patientsäkerhetskultur som i sin tur kan leda till att sjukhusledare kan öka 

sin förståelse av olika åtgärder som förbättrar patientsäkerhetskulturen och ökar den 

högkvalitativa vården. 

2.4.6 Förbättringsarbete är viktigt  

Monteiro, Avelar och Pedreira (2015) beskriver i sin studie att avbrott i arbetet är skadligt i 

sjuksköterskans avancerade arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till mer fel i 

patientsäkerhetsarbetet. Vidare betonas att det finns en brist till att göra något åt dessa 

ständiga avbrott världen över. Studien visar att sjuksköterskan har svårt att slutföra en enda 

uppgift utan att bli avbruten. Avbrotten beror ofta på andra sjukvårdare, telefoner, 

personsökare, familjemedlemmar, besökare och självavbrott på grund av psykologiska skäl. 

Monteiro et al. (2015) skriver att i en studie visade det sig att en sjuksköterska blev avbruten 

43 gånger under en arbetsperiod på 10 timmar. Varje avbrott försämrar den beslutsfattande 

processen och 90 % av alla avbrott leder till negativa konsekvenser såsom försenad 

behandling eller förlust av koncentration. Åtgärder som föreslås för att minska avbrott bör 

involvera hela teamet, avbrottsfria områden bör märkas upp och andra verktyg som kan 

implementeras och ge stöd i verksamheten behöver lyftas fram. Ett förslag på detta kan vara 

att sätta upp en stör inte skylt vid läkemedelsrummet. 

Ribeiro, Silva och Ferreira (2015) identifierar orsakerna till avvikande händelser som uppstår 

genom användning av utrustning i intensivvården. Dessa brister kunde uppstå på grund av 

utrustnings fel, felaktig användning av utrustning eller på grund av misslyckanden i teamet. 

Det rekommenderas kontinuerlig utbildning och att protokoll följs. Utrustningen är en viktig 

faktor till situationer där patientsäkerheten brister. Därför är det viktigt med regelbundna 

undersökningar. Det är en stor utmaning för bland annat sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar att vårda kritiskt sjuka patienter och samtidigt ge en vård av god 

kvalité och att förebygga vårdskador. 

Lee, Sun, Kou och Yeh (2017) beskriver patientsäkerheten som ett problem. Läkemedelsfel 

var den sjätte största orsaken till dödlighet i USA. I Taiwan upptäcktes det att läkemedelsfel 

stod för 3 % för både vårdskada och dödlighet, vilket resulterar i att mer än 1400 personer 

drabbas varje år. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar gällande dokumentation, att 

säkerställa vårdkvalitén samt att ge rättsligt skydd för både personal och patienter. Nästan 

hälften av alla sjuksköterskor måste stanna kvar 1–2 timmar efter avslutat skift för att 

slutföra dokumentation och handskrivna journalanteckningar är oftast svåra att läsa och 

innehåller fel och utelämnanden som kan leda till fel omvårdnad eller vårdskador.  
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Det som förbättrar patientsäkerheten enligt Lee et al. (2017) är att utarbeta tydliga tekniska 

standarder för bland annat läkemedelsadministration samt att sjuksköterskor kräver rätt 

utbildning. Det finns tillfällen där det förekommer fel vid provtagningar och att streckkoder 

används fel, vilket direkt leder till osäker vård för patienten. Överrapportering är en annan 

bidragande faktor till om patientsäkerheten blir förbättrad eller försämrad.  

Genom att använda ett mobilt omvårdnads- och informationssystem förbättrades 

vårdkvalitén och patientsäkerheten. Detta system gav mer stöd för både sjuksköterskor och 

patienter, fortsätter Lee et al. (2017), då all information var lättillgänglig, innehållsrik och 

enkel att tolka- och förstå. Det tog även mindre tid att slutföra dokumentationen, antalet 

läkemedelsfel minskade samt att omvårdnadsomsättningen minskade relaterat till att rätta 

åtgärder sattes in och fel omvårdnad eller vårdskador minskade. Detta system förbättrade 

klimatet för både sjuksköterskor och patienter så teknologi är viktigt och medicinska 

organisationer måste ständigt förbättras- och utvecklas för att kunna ge patienter en fortsatt 

högkvalitativ vård. 

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet som detta arbete grundar sig på är att lindra lidandet. Vid en 

vårdskada lindras inte patientens lidande istället skapas ytterligare lidanden hos både 

patienten och sjuksköterskan. Det perspektiv examensarbetet utgår ifrån är Erikssons (1994) 

människosyn där människan är helig, okränkbar och har sitt värde genom att bara existera. 

Att ansvara för en annan människa innebär att inte orsaka henne lidande. Ett lidande hos 

den andre blir en kränkning av värdigheten, det innebär också att inte bli bekräftad som en 

helig och värdig människa. Den som kränker en annan kränker då även sin egen värdighet 

och helighet. Eriksson (1994) beskriver att det ofta är människor som orsakar varandra 

lidande, det är ofta ett dolt lidande och ibland kan det vara helt omedvetet. Den frihet 

människan innehar innebär även ett ansvar och att vara ansvarig för en annan människa, 

vilket innebär att inte orsaka henne lidande. En människa som själv upplevt lidande, som 

känner lidandet och har försonats med sitt lidande har svårt att medvetet vara orsak till 

någon annans lidande. Att orsaka ett lidande för den andre innebär alltid att kränka den 

andres värdighet, att denne inte blir bekräftad som en fullvärdig människa. Det är att inte 

erkänna den andre som potentiellt helig. Att orsaka lidande för en annan är samtidigt att 

kränka den egna värdigheten och att förneka den egna heligheten. Förklaringen till detta 

lidande som människor medvetet eller omedvetet orsakar varandra handlar om vår 

gemensamma värdegrund och det ansvar vi är beredda att ta för varandra. Att lida innebär 

enligt Eriksson (1994) att inte vara helt och fullt människa. Till människans natur hör att 

tillgodose sina mest primära behov och begär så långt det är möjligt. Då detta inte längre är 

möjligt för människan själv hör det till hennes rätt att någon annan hjälper henne, ser hennes 

behov och begär och ingriper utan att hon måste be om hjälp. Att tvingas till att be om hjälp 

för de mest fundamentala behoven, att uppleva att ingen ser eller hör eller att inte uppleva 

full värdighet som människa, är ett lidande. Lidandet har ofta reducerats till ett 

sjukdomslidande eller till ett fysiskt lidande.  
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Denna förminskning till ett kroppslidande innebär alltid att människan fråntas möjligheterna 

att lindra sitt lidande samt möjligheten till växt, utveckling och försoning. Att försöka att 

lindra en medmänniskas lidande, enligt Eriksson (1994), innebär att vara delaktig i det 

mänskliga mötet och i vårdrelationen. Att bekräfta en annan människas lidande innebär en 

tröst, ett hopp om att någon kan komma till mötes. Att inte bekräfta ett lidande innebär att 

överse eller bortförklarar det, vilket oftast innebär ett ytterligare lidande för den människan. 

Människan behöver tro på sina egna möjligheter, att hon räcker till, men behöver också våga 

tro på att det finns en annan människa som kan vandra med om vägen blir för outhärdligt. 

Vårdlidandet hör samman med upplevelsen av vårdsituationen och kan ses som det onödiga 

lidandet, som Eriksson (1994) beskriver det, vilket bör försvinna. Ett vårdlidande kan vara en 

kränkning av patientens värdighet, en fördömelse eller ett straff, en maktutövning samt 

utebliven vård. En kränkning av patientens värdighet och hennes värde som människa, är 

den vanligast formen av vårdlidande. En kränkning innebär att frånta den andre möjligheten 

att helt och fullt vara människa. Vilket innebär en minskning av de innersta hälsoresurserna. 

En kränkning kan vara nonchalans, slarv, en bristande etisk hållning eller genom att inte 

bekräfta människan och ge henne plats. Att bekräfta människans värdighet, fortsätter 

Eriksson (1994), i vården innebär att ge varje patient en individuell vård. Att bekräfta 

innebär att sjuksköterskan vågar vara olika inför patienternas olikheter men i varje möte 

bekräfta vars och ens allra innersta värdighet. En fördömelse eller straff hänger samman med 

en kränkning av värdigheten. Det kan finnas en föreställning om hur den ideala patienten bör 

vara, den som inte håller sig inom den ramen kan känna en fördömelse. Ett sätt att straffa är 

att inte ge god vård eller att nonchalera patienten. En maktutövning är att orsaka lidande för 

patienten. Att inte ta patienten på allvar är ett sätt att utöva makt, eller att tvinga patienten 

att utföra handlingar som de egentligen inte orkar med. Att hålla fast vid rådande rutiner 

inom vården kan också vara en maktutövning. Utebliven vård kan bero på bristande förmåga 

att se och bedöma patientens behov ett annat exempel kan vara att den vårdande 

dimensionen saknas hos sjuksköterskan, denna har ofta sitt ursprung i grundhållningen och i 

upplevelsen av motivet till att vårda. Utebliven vård innebär alltid en kränkning av patientens 

värdighet och även ett sätt att utöva makt över en maktlös (Eriksson, 1994). 

Varför vårdlidande finns krävs det mer vetenskaplig förankring om, fortsätter Eriksson 

(1994), men det kan bero på brist på reflektion och kunskap om mänskligt lidande. Ett sådant 

vårdlidande kan då skapas omedvetet. Vården är fortfarande präglad av ett 

sjukdomscentrerat synsätt där människan glöms bort. Etik och god vård är förutsättningar 

för att eliminera vårdlidande och det onödiga lidandet kan kureras långt med kärlek och 

ansvar för den andra människan. 

2.6 Problemformulering  

En god patientsäkerhetskultur är där det finns ett aktivt och riskförebyggande 

förhållningssätt. Det är det gemensamma arbetet som tillsammans skapar en hög 

patientsäkerhet. Tidigare forskning pekar på tydliga organisatoriska faktorer som inte når 

upp till adekvat nivå och kan delas in i fem huvudområden som utbildning, ledarskap, 

vårdkultur men även informationsöverföring och teamsamverkan. Forskningen lyfter fram 

att samtliga av dessa fem huvudområden brister vilket leder till försämrad patientsäkerhet. 
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Under utbildning ses att patientsäkerhetsarbete behöver vara ett eget huvudämne med 

klinisk och praktisk träning samt där effektiv kommunikation utvecklas till en hög nivå. Det 

behöver finnas en öppen kultur där studenter befäster kulturen att lära sig av sina misstag. I 

dag kan dessa färdigheter saknas hos sjuksköterskor vilket skapar problem i 

patientsäkerhetsarbetet. Inom ledarskap ses brister genom att sjuksköterskor har för hög 

arbetsbelastning och saknar stöd i att ta hand om egen hälsa.  

Vilket i förlängningen försämrar patientsäkerheten och leder till stress och utmattning. 

Chefer behöver förbättra arbetsmiljön, arbetsbelastningen och implementera starkare 

skyddsrutiner. Det kan tyckas omöjligt att arbeta patientsäkert under dagens rådande 

omständigheter med överbeläggningar och överbelastning vilket leder oss vidare in på 

vårdkulturen där superhjältekulturen råder. Mindre erfarna sjuksköterskor tvingas till att 

endera acceptera arbetssituationen eller lämna professionen då värdegrunder eller den etiska 

koden inte kan levas upp till. Det evidensbaserade arbetet kan också äventyras. Gällande 

informationsöverföring påtalas brister inom kommunikation, dokumentation, uppfattning 

och förståelse. Patientsäkerheten äventyras när överrapporteringar inte når upp till en 

adekvat nivå där alla i teamet förstår och får korrekt information om patienten. Patienterna 

behöver kunna förstå och uppfatta information som förmedlas gällande deras sjukdom och 

omvårdnad. Teamsamverkan påverkar patientsäkerheten där gemensamma mål behöver 

eftersträvas för att arbeta mer patientsäkert.                                                                                

Utifrån Erikssons vårdteori kan ett vårdlidande innebära en kränkning av patientens 

värdighet, en maktutövning eller att inte bli vårdad. Vilket ansvar tar sjukvården för den 

sjuka patienten? Sjuksköterskors uppgift är att lindra lidande, inte vara orsak till vårdlidande 

och är ansvariga för hur arbetsuppgifterna fullgörs samt för att rapportera där brister ses i 

patientsäkerheten. 

De fem områdena utbildning, ledarskap, vårdkultur, informationsöverföring och 

teamsamverkan kan var för sig eller tillsammans äventyra patientsäkerheten. Detta kan leda 

till fler vårdskador som exempelvis infektioner, trycksår, läkemedelsfel, fel omvårdnad, 

fallskador, samt det onödiga vårdlidandet för patienten vilket hade kunnat undvikas om rätt 

åtgärder implementerats. Vårdgivare har ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga vårdskador och har många förbättringsområden att åtgärda då många patienter 

fortfarande drabbas av vårdskador och dör till följd av detta. 

Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete kommer att undersökas i detta 

examensarbete. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete på 
vårdavdelningar. 
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4 METOD 

Under detta kapitel framkommer val av metod, urval, datainsamling, analysmetod, 

analysprocess samt etiska överväganden. Danielson (2017) beskriver att metodbeskrivningen 

ska vara så tydlig som möjligt för att kunna utvecklas vidare av andra forskare i kommande 

studier. Henricson (2017) beskriver att i metodavsnittet bör förförståelsen presenteras för att 

sedan diskutera hur denna gick att hantera i diskussionen. Polit och Beck (2017) tar upp att 

det inte går att utesluta att förförståelse påverkar analys och resultat. Författarnas 

förförståelse grundar sig i den tidigare forskningen som tagits del av, socialstyrelsens 

lägesrapport, lagar och riktlinjer, samt det teoretiska perspektivet. Författarnas förförståelse 

gällande den tidigare forskningen är fem huvudområden, utbildning, chefer, vårdkultur, 

informationsöverföring och teamsamverkan, som var för sig eller gemensamt kan äventyra 

patientsäkerheten. Författarnas utgångspunkt är att en vårdskada är en för mycket då det 

bidrar till ett onödigt lidande och utgör en kränkning av värdigheten hos de inblandade. 

4.1 Val av metod 

Detta empiriska examensarbete har en kvalitativ metod då syftet är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete.  

Henricson och Billhult (2017) tar upp kvalitativ metod som ett bra tillvägagångssätt för 

undersökningar av individers erfarenheter av ett fenomen. En intervjustudie valdes för 

datainsamlingen och analysen. Danielson (2017) beskriver att intervjuer är bra för att förstå 

deltagarnas erfarenheter. Författarna var inspirerade av Henricson och Billhults (2018) 

beskrivning på det induktiva förhållningssättet där syftet är att undersöka deltagares levda 

erfarenheter där resultatet sedan kan ställas mot en teori i examensarbetes diskussion.  

Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys passar som metod vid insamling av 

obearbetat material såsom intervjuer. Innehållsanalysen kan utgå ifrån ett manifest eller 

latent steg. Författarna har följt det manifesta steget. Graneheim och Lundman (2003) 

förklarar att det manifesta steget har fokus på det uppenbart synliga och det som texten 

säger.  

4.2 Urval 

Informationsbrev till verksamhetschef och informanter samt samtyckesblankett skickades via 

e-post till avdelningschefer på två olika vårdavdelningar i Mellansverige. Dessa ombads att 

föra vidare informationen till sjuksköterskorna på vårdavdelningarna som sedan kunde 

kontakta författarna med sin medverkan i examensarbetet. Verksamhetscheferna för dessa 

två avdelningar tillfrågades också för godkännande av att få intervjua sjuksköterskor på 

vårdavdelningarna. Författarna känner en viss osäkerhet om informationen gick ut till alla 

sjuksköterskor på vårdavdelningarna. I första skedet var det svårt att få tag på deltagare. Den 

första kontakten resulterade i en deltagande sjuksköterska. Kontakt med avdelningscheferna 

fortsatte med önskan om att hitta fler informanter. 
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Ytterligare en vårdavdelningschef kontaktades utan svar. Författarna började använda sig av 

bekvämlighetsurvalet där Polit och Beck (2017) beskriver detta som ett urval av de mest 

lättillgängliga deltagarna i en studie och att kvalitativ forskning oftast börjar med denna 

metod. Detta tillvägagångssätt är enkelt, ekonomiskt gynnsamt och tidseffektivt. Risken finns 

att innehållet inte blir tillräckligt innehållsrikt om deltagarna inte har erfarenheterna som 

eftersöks. Författarna kombinerade detta med det ändamålsenliga urvalet. Polit och Beck 

(2017) förklarar detta som att välja ut de deltagare som är mest passande och gynnsamma 

gällande deras erfarenheter till den aktuella studien. Dessa informanter kontaktades via e-

post och sociala nätverk, vilket resulterade i ytterligare fyra sjuksköterskor. Henricson och 

Billhult (2017) beskriver att det används ett mindre antal informanter vid kvalitativa studier 

och där det viktigaste är att hitta personer med olika erfarenheter som kan ge rika 

beskrivningar av fenomenet. Variation i exempelvis ålder kan bidra till mer variation i 

berättelserna. Detta har författarna använt sig av i urvalet genom att försöka hitta en 

variation i antalet arbetsår som sjuksköterska och även sjuksköterskor från olika avdelningar 

för att se om olikheter framträder. Författarna har även utfört en provintervju där både 

informant och erfarenhet var så god att denna intervju inkluderades i datainsamlingen. 

Enligt Danielson (2017) ingår en provintervju i planeringen där frågor, upplägg och teknisk 

utrustning testas. Intervjuaren får möjligheten att prova frågorna, öva sig i att vara 

intervjuare samt testa om tiden är hållbar. Vikten av att tillfråga varje deltagare om de vill bli 

inspelade belyses också. För att hålla enhetligheten rekommenderas det att det är samma 

intervjuare vid varje tillfälle (Danielsson, 2017). Dessa rekommendationer har författarna 

följt och intervjuerna har skett via kommunikationsverktyget Zoom. Detta har bidragit till att 

hitta tider som passar informanterna och att sjuksköterskorna kunnat sitta i sina hem och 

utföra intervjun. Bortsett från två deltagare som valde att utföra intervjun via Zoom fast från 

sin arbetsplats. Författarna har totalt intervjuat 6 stycken sjuksköterskor med provintervjun. 

Två stycken med mindre än tre års arbetslivserfarenhet och tre stycken med mer än 10 års 

arbetslivserfarenhet och med erfarenheter från minst 4 olika vårdavdelningar. Danielson 

(2017) beskriver att 5–6 personer till sin intervjustudie kan ge både begränsad- och rik data. 

 

Tabell 1, översikt informanter  

Informanter Yrkesverksamma år Intervjulängd Transkriberade ord 

Nr: 1 Provintervju 34 minuter 3214 ord 

Nr: 2 10 år 34 minuter 4030 ord 

Nr: 3 18 år 56 minuter 9738 ord 

Nr: 4 10 år 46 minuter 5233 ord 

Nr: 5 > 1 år 61 minuter 11 001 ord 

Nr: 6 3 år  62 minuter 9270 ord 
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4.3 Datainsamling 

Valet av datainsamling är intervjuer utifrån en semikonstruerad intervjuguide. Polit och Beck 

(2017) beskriver att semistrukturerade frågor vid intervjuer är bra att använda när forskarna 

vill försäkra sig om att beröra flera olika ämnesområden. En ämnesguide tas upp med alla 

informanterna där dessa uppmuntras att berätta fritt om alla ämnesområden och att berätta 

om upplevelser med egna ord. Frågorna ska vara utformade så att informanterna ges 

möjlighet att berätta innehållsrikt och detaljerat om fenomenet. Avslutningsvis 

rekommenderas att intervjuaren frågar deltagaren om det är något mer som de önskar lyfta 

fram om ämnet, om det finns något mer som de önskar lägga till. Detta strävar till att avsluta 

intervjun på ett positivt sätt samt fånga upp viktig information som annars kan gå förlorad 

(Polit & Beck, 2017). Först gjordes en provintervju med en sjuksköterska och sedan har fem 

stycken ytterligare sjuksköterskor intervjuats som arbetar på vårdavdelningar i 

Mellansverige. Danielson (2017) betonar att det är viktigt att intervjuaren bygger upp en 

trygghet vilket ger förutsättningar för att intervjun ska kunna bli innehållsrik och djup. 

Intervjuerna har skett via kommunikationsverktyget Zoom. Danielson (2017) belyser att det 

går att utföra intervjuer via datorstöd och att det då är en klar fördel att ha med informanten 

i bild, vilket författarna hade. Längden på intervjuerna var mellan 34–62 minuter. Innan 

intervjuerna började gick informationsbrev och samtycke igenom se Bilaga 1A-C. Danielson 

(2017) tar upp att det är viktigt att gå igenom arbetets syfte och samtycke med deltagaren. 

Författarna gick även kort igenom de fem huvudområden som hittats i tidigare forskning. 

Dessa beskrevs som utbildning, ledning, vårdkultur, teamsamverkan och 

informationsöverföring som kan brista var för sig eller alla gemensamt och att det är det 

gemensamma arbetet och allas engagemang som är viktigt för att kunna förbättra 

patientsäkerheten. Intervjuguiden baserades på de fem nämnda huvudområdena. Se bilaga 3, 

Intervjuguide. Polit och Beck (2017) beskriver att kvalitativa intervjuer fungerar som 

konversationer där samtalen är målmedvetna och noggranna. För att djupa intervjuer ska 

vara både informations- och innehållsrika ligger stor vikt vid att frågorna är korrekt 

formulerade då svaren ska vara meningsfulla samt reflekterande. 

Sökningen till artiklarna som används i bakgrunden gjordes via Mälardalens Högskolas 

databaser. Ämnesområdet vård, folkhälsa och fysioterapi användes. Första sökningarna 

gjordes i två olika databaser, Cinahl+ och PubMed, med sökorden patient safety in nursing 

och patient safety AND nursing. I Cinahl+ begränsades sökvägarna med peer reviewed och 

inom 2010–2017, se ytterligare redovisning i Bilaga A, Sökmatris. Sökningarna i PubMed 

kunde inte begränsas med peer reviewed men review användes och 5 år tillbaka, se 

redovisningen i Bilaga A, Sökmatris. Ytterligare sökningar gjordes i Cinahl+, med sökorden 

patient AND safety AND nursing även patient safety AND nursing AND perspective 

användes. Sökvägarna begränsades med 2016–2018 och peer reviewed, se ytterligare 

redovisningar i Bilaga A, Sökmatris. De sista sökningarna gjordes med sökorden patient 

safety in nursing och patient safety in hospitals. Sökvägarna begränsades med 2013–2018 

och peer reviewed, se redovisning i Bilaga A, Sökmatris. Mesh-termer har inte använts i 

sökningarna av artiklarna i bakgrunden.  Artiklarna i bakgrunden har kvalitetsgranskats 

utefter frågor från Friberg (2017) och redovisas i Bilaga C, Kvalitativ granskning, och D, 

Kvantitativ granskning. En fullständig artikelmatris gällande artiklarna från bakgrunden 

redovisas i Bilaga B, Artikelmatris. 
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Henricson (2017) tar upp att söka i flera olika databaser och att enbart välja artiklar som är 

peer reviewed stärker arbetets trovärdighet. Om båda författarna granskar samtliga artiklar 

och jämför dessa med varandra så stärks reliabiliteten, vilket författarna har gjort. 

4.4 Analysmetod 

Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys passar som metod vid insamling av 

obearbetat material såsom intervjuer. Intervjuerna transkriberas ordagrant och lästes 

igenom ett flertal gånger för att få en känsla av helheten i analysenheten. Författarna har följt 

det manifesta steget. Graneheim och Lundman (2003) förklarar att det manifesta steget har 

fokus på det uppenbart synliga och det som texten säger. I analysen söks det efter 

beskrivningar såsom mönster som bildar kategorier. Det centrala är att leta efter 

meningsbärande enheter som bär svar på studiens forskningsfråga. Dessa meningsbärande 

enheter kondenseras sedan till olika koder som bildar kategorier och subkategorier där 

gemensamma innebörder lyfts fram. Se bilaga E, Resultat, och F, Analysprocess.  

4.5 Analysprocess 

Analysen utgår från Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Se bilaga F, Analysprocess.  

Steg 1: Dataanalysen startade redan efter provintervjun då intervjun transkriberades till ett 

Word –dokument där sammanhang som kunde kopplas till person avidentifierades. 

Intervjuerna numrerades från 1–6. Transkriberingen kontrollerades därefter av den andra 

författaren. Denna metod repeterades efter varje intervju vilket blev att författarna 

transkriberade tre intervjuer var och efterkontrollerade tre intervjuer var. 

Steg 2: Efter transkriberingen satt författarna och fetmarkerade de meningsenheter som 

svarade till syftet i ett nytt Word –dokument. Hela meningsenheter som var stycken som 

svarade an på frågorna arbetades det med i form av att kondensera meningsenheter och bryta 

ner dessa till koder. 

Steg 3: De koder som sedan hörde ihop lades under samma kategori och där bildades även 

subkategorier för att fånga skillnaderna. 

Steg 4: När materialet med kategorier, subkategorier och koder sedan fanns i olika dokument 

så gick författarna fram och tillbaka mellan materialet av kategorier till att läsa de 

transkriberade intervjuerna igen och jämföra och plocka ut citat som styrker upp det som 

hade samlats ihop i subkategorierna. Författarna pendlade mellan materialet med kategorier, 

subkategorier och koder till att läsa de hela transkriberade intervjuerna igen för att komma 

fram till det slutliga resultatet. 

Danielson (2017) förklarar att om innehållsanalysen ska ha en hög tillförlitlighet krävs det att 

stegen i analysen redovisas på ett tydligt sätt så att de går att verifiera i resultatet. 

Analysprocessen handlar om att gå fram- och tillbaka mellan subkategori och kategori.  
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Det kan inte nog understrykas att meningsenheterna inte får bli för korta då viktig innebörd 

kan gå förlorad. Transkriberingen ger en upprepning av intervjusituationen där både 

lyssnandet och skrivandet med nyanser, pauser, tonlägen ger en ökad förståelse till innehållet 

(Danielsson, 2017). 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2001) rekommenderar fyra grundläggande huvudkrav som bör efterföljas 

vid empiriska studier där intervjuer används som datainsamlingsmetod. Informationskravet 

innebär att deltagarna får information om studiens syfte, tillvägagångssätt och att 

deltagandet är frivilligt. Detta ska framgå tydligt och visas innan arbetet påbörjas. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna har självbestämmanderätt, rätt att ifrån säga sig 

sitt deltagande innan, under och efter studien utan att behöva förklara varför de väljer att 

avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna 

förvaras på så sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dessa och att informanterna inte kan 

identifieras.  Nyttjandekravet står för att insamlade uppgifter endast får användas i studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2001). Danielson (2017) betonar vikten av att följa de etiska 

instruktionerna från Högskolan och att få tillstånd från de verksamheter där intervjustudien 

kommer genomföras. Författarna har följt dessa etiska riktlinjer.  

5 RESULTAT 

Graneheim och Lundman (2003) tar upp att kategorier bör illustreras med citat från texten 

för att resultaten ska vara trovärdiga.  Resultaten förförfattarna fått fram har delats in i 4 

stycken huvudkategorier och 12 stycken subkategorier. Se bilaga E, Resultat. 

5.1 Faktorer som påverkar patientsäkerheten 

På frågan hur patientsäkert det är för patienterna idag har sjuksköterskorna svarat att det 

beror på hur det fungerar med arbetsbelastning, antalet patienter, vårdplatser, hierarkier, 

kompetens, teamarbete och kommunikation. När detta brister så brister även 

patientsäkerheten och sjuksköterskorna går med stress och undran över hur de kommer att 

kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt. Patienterna har idag större 

omvårdnadsbehov och sjuksköterskan gör mycket mer med patienterna, vilket påverkar 

arbetsbelastningen. Varken sjuksköterskor eller undersköterskor hinner med sina 

arbetsuppgifter vilket resulterar i ogjorda arbetsuppgifter eller vårdskador relaterat till att 

organisationen inte ger förutsättningar till att kunna arbeta patientsäkert. 
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5.1.1 Arbetsbelastning, tid och antalet patienter 

Alla deltagande sjuksköterskor har kommit in på att bemanningen är centralt avgörande för 

patientsäkerheten. Att ha rätt antal patienter per sjuksköterska leder till att 

arbetsbelastningen fördelas jämnt och att tiden finns att sätta sig in i patienter, vilket 

resulterar i att sjuksköterskorna hinner med omvårdnaden på ett patientsäkert sätt. Brister 

detta äventyrar det patientsäkerheten. 

”många patienter som man liksom ansvarar över och att det där kan brista i den 

patientsäkerheten för att man inte hinner se och känna alla patienter……får man hela tiden 

prioritera och då blir det dem som kanske hörs mest, som ringer mest, som syns mest som 

kanske också får mest….de som inte syns och hörs…får minst…om det skulle hända någonting så 

är det dem det skulle hända mer för för att man inte riktigt har koll på alla på en gång …..det kan 

ju vara jättemycket kring två patienter som gör att de andra tre inte allting hänger ju ihop 

beroende på vad det är för dag” informant nr 6 

När detta inte fungerar vittnar sjuksköterskorna om bristande patientsäkerhet och enorm 

stress där de undrar hur dagen kommer att bli och om de kommer att ha förutsättningar att 

utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskorna ger också uttryck för att det är 

tufft att alltid behöva stå på sig gällande patientsäkerheten och att det tar så mycket tid. Tid 

de hellre haft med patienterna. Att som sjuksköterska ansvara för patienter i en patientosäker 

miljö kan får stora konsekvenser för både patienten och sjuksköterskan själv.  

En sjuksköterska berättar om vilka konsekvenser det kan få: 

”tänker när jag går till jobbet jag hoppas inte att det händer någonting med patienterna alltså jag 

brukar tänka så här det hände mig… att jag stod fast inne hos en jättedålig patient och det var då 

vi hade för lite personal så jag hade ju åtta patienter till och det enda jag kunde stå och tänka på 

var att om nån mer utav mina patienter blir dåliga då kommer den att dö….och där är dåligt 

samvete…men det är så jag brukar tänka jag bara hoppas inte att det kommer va så när jag går 

till jobbet…jag vet inte om det handlar om det är etisk stress man hinner inte med” informant nr 

5 

Sjuksköterskorna beskriver också att det oftast är samtalen som missas mest och att de 

försöker att sätta sig ner men upplever ändå att de nästan har foten utanför dörren iallafall 

då de vet att de har 1000 andra saker som de också behöver hinna med innan dagen är slut. 

5.1.2 Vårdplatser 

Överbeläggningar och när patienter vårdas på en avdelning där kompetens saknas är också 

faktorer som tas upp där patientsäkerheten brister. En sjuksköterska berättar om att de har 

inget annat val än att ta emot patienterna trots att det innebär en patientsäkerhetsrisk.  

”vi som har signalerat att det här är inte okej längre vi kan inte ha tre till fem patienter i 

korridoren vi vet inte ens vilken patient som är vilken det finns liksom ingen säkerhet i att dem 

ligger där och dem kan inte heller räkna det som en plats för att ligga i korridoren utan 

larmklocka det är ingen plats…det är vi som har problemet det är vi som signalerar och arbetar 

problemet uppåt och sen får dem göra någonting åt det liksom och det har tagit tid, ja år typ” 

informant nr 6 



20 

”att det alltid är liksom tjafsigt runt omkring om vart patienterna ska dem har liksom ingen fast 

vårdplats heller utan hamnar lite här och var och det är den biten som är tuff att alltid behöva 

stå på sig att men x kan inte komma hit för att vi har inga platser men det finns inga platser 

någonstans så dem får komma i alla fall då har vi liksom inget vi har inget val än att ta emot 

patienterna och nu har jag fått så pass mycket skit så jag har liksom känt att jag orkar inte driva 

den här frågan varje gång för i så fall skulle jag behöva stå i telefon hela dagarna och då har jag 

ingen tid för patienterna överhuvudtaget” informant nr 6 

Enligt de deltagande sjuksköterskorna är det tufft att alltid behöva stå på sig för 

patientsäkerheten. Det tar även onödig tid i anspråk, tid som sjuksköterskor önskat ha 

tillsammans med patienterna. 

5.1.3 Hierarkier 

Hierarkier kommer fram som den största avgörande faktorn för patientsäkerheten. Dels 

belyses det att patienten och den som inte kan föra sin talan är längst ner i den hierarkiska 

ordningen. Sedan framkommer det att hierarkin med det medicinska perspektivet lever kvar 

och omvårdnaden har halkat efter. Patientens egen delaktighet brister vilket leder till att den 

personcentrerade vården brister.  

”det ligger i själva sjukhuskulturen…det är gammalt som ligger kvar…det har ju plattats ut med 

hierarkier men ändå så är det läkarna som styr…så kommer x och säger nu ska vi ta prover och 

nu ska dem ner på röntgen och så där så gör ju vi det bara…så att jaa…jag tror att det ligger kvar 

det här gamla…faktiskt…fortfarande…sen så försöker jag också att man skulle få in lite mer 

personcentrerad vård man mer skulle som fråga patienten vad vill du vad tycker du.. men det 

här har ju varit väldigt trögt jättetrögt att få in…ja men att vi ja både från läkarhållet har det 

varit värst… läkarna skyller på tidsbrist att dem är så hårt pressade av överläkarna.. det skulle ju 

liksom inte gå det här….oftast så tycker jag att vi gör saker och ting och sen så berättar vi inte 

det för patienterna.. vi sitter på ronden och bestämmer att dem här proverna ska vi ta och dem 

här medicinändringarna ska vi göra och blitten och blatten så här och då är ofta det medicinska 

man diskuterar det är väldigt sällan man diskuterar liksom mobilisering eller nutrition…för det 

tycker läkarna att det ska ju vi göra det är ju vårat område…och då blir det kanske det att vi inte 

tycker det är lika viktigt…och mobilisering det är ju sjukgymnasten och så så att det är ju.. ah ja 

det är svårt att få liksom få folk att förstå hur viktigt det är” informant nr 3 

”det är en stor uppgift hos sjuksköterskor att ta vara på människan personen vi vårdar men på 

nått sätt så ja så kände jag att eller upplevde att det var inte så intressant utan det är fortfarande 

det medicinska perspektivet som är det intressanta…… att vårda personen det var liksom 

sekundärt” informant nr 1 

Det framkommer att den patient som hörs och syns mest får mest och det är vårdplatser som 

styr vården. Lindra lidande perspektivet försvinner relaterat till de resterande 

arbetsuppgifterna en sjuksköterska har i sin vardag. Sjuksköterskorna ger en bild av att det är 

det medicinska som en sjuksköterska hinner med och knappt det. I dagens läge är det 

undersköterskorna som utför omvårdnaden. 
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5.1.4 Kompetens 

Kompetens och erfaren personal är en positiv faktor för patientsäkerheten där patienten ska 

få rätt vård av personal med rätt kompetens- och erfarenhet relaterat till sjukdomstillstånd 

och patientgrupp.   

”det beror helt på hur bemanningen ser ut och kompetensen i bemanningen… att det finns 

bemanning på plats att det finns fakta att gå till typ PM och också att man har tid att sätta sig in 

i de patienter man har” informant nr 4 

”det är inte patientsäkert hela tiden och det beror ju på många olika saker liksom det kan vara 

bara att man har en hög arbetsbelastning alltså att man har mindre tid och titta till varje patient 

bara att det finns oerfaren personal som kanske inte då är van att se vissa tecken på försämring i 

tid hos en patient eller att dem prioriterar på ett annat sätt än kanske en erfaren person hade 

gjort då” informant nr 2 

 

Kompetensen i bemanningen är betydelsefull för att trygga patientsäkerheten. Att det finns 

tillräcklig gemensam kompetens och att det är bemannat med erfarna sjuksköterskor på 

avdelningarna så att det inte är enbart nya sjuksköterskor som arbetar samtidigt. Det ska 

även vara rätt kompetens för den patientkategorin som ska vårdas. Det kan även brista i att 

patienten har rätt till att träffa specialistutbildad personal, vilket inte alltid tillgodoses.  

5.1.5 Teamarbete och kommunikation 

Det som brister mest i teamarbetet är att patienten inte är delaktig i sin omvårdnad då beslut 

fattas över huvudet på patienterna. Idag är det oftast läkare och sjuksköterska som har rond 

utan att patienten är delaktig i de beslut som tas gällande dennes omvårdnad.   

”tycker att vi har väldigt bra team vi har ju ronder där vi liksom arbetar läkare, sjuksköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans för att skapa mål kring patienterna det som brister 

är väl patientens egen delaktighet som jag inte alltid tycker den tas tillvara på att patienten ska 

vara med i sin egen omvårdnad i sin egen vård och kunna vara delaktig där kan jag ibland känna 

att dem får liksom bara hänga med” informant nr 6 

 Det finns även brister i teamarbetet mellan kollegor då vissa läkare går in själva till 

patienterna, vilket kan resultera i att återkoppling och kommunikation kan vara bristfällig.  

”vi säger att vi arbetar i team och det gör vi ju delvis under dagen att vi rondar tillsammans med 

läkare och vi är också måna om att följa med in till patienterna när läkarna rondar för att få en 

gemensam bild hur det ser ut och också för att kunna framföra saker som patienten har sagt sen 

finns det läkare som går in till patienterna själva åh säger att ah men jag gör det här lite snabbt 

så att de får gå hem och så där brister det mycket tycker jag sen är det det här med återkoppling 

det funkar inte alltid helt bra alltså kommunikation som ni pratade om i början där den kan vara 

bristfällig alltså att man går in till patienterna nä men nu eller när skulle vi ta det där provet ah 

men då går jag och kollar det att man inte har man har ingen gemensam kommunikation utan 

man får gå och leta lite efter svaren så jag tycker inte att teamarbetet är optimalt absolut inte” 

informant nr 4 
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Det framkommer även att hierarkier fortfarande råder mellan olika professioner vilket 

påverkar patientsäkerheten negativt. Undersköterskor känner en rädsla i att fråga 

sjuksköterskor om råd och hjälp och sjuksköterskor känner en rädsla att ifrågasätta vissa 

läkare. En hierarkisk kultur råder enligt sjuksköterskorna vilket påverkar teamarbetet, 

kommunikationen, patientens möjlighet till delaktighet och en patientsäker vård. 

5.2 AVVIKELSEHANTERING 

Efter hierarkier kommer avvikelser upp som den största bristen där vårdkulturen inte lär av 

inträffade händelser genom att ta tillvara på det som kommer fram och implementera 

förbättringsåtgärder. Det är samma problem uppstår igen- och igen. Tre utav 

sjuksköterskorna med erfarenhet från skilda vårdavdelningar berättade tydligt hur 

avvikelsearbetet inte är tillfredställande. På den ena avdelningen fanns ett tydligt målinriktat 

arbete med patientsäkerhet från chefshåll och på de andra två inget målinriktat arbete från 

chefshåll. Oavsett målinriktat arbete från chefshåll eller inte framkom det att 

avvikelserapporteringarna inte tas om hand om på ett tillfredställande sätt. Det är framförallt 

att alla avvikelser inte tas upp, det är enbart de stora händelserna som prioriteras. 

Vårdpersonalen lär inte av misstag då det som kommer fram inte tas tillvara på samt att det 

inte tas vidare genom förbättringsarbete gällande patientsäkerhet. Åtgärderna 

implementeras inte vilket resulterar i att samma händelse sker om –och om igen istället för 

att upphöra. Varför detta sker verkar vara att det ingen finns någon som står ansvarig för att 

återkoppla och implementera förbättringsåtgärder. 

5.2.1  Eget individansvar 

Det kommer även upp att varje sjuksköterska har ett eget individansvar att skriva avvikelser 

där det finns risker för patientsäkerheten. Trots det egna individansvaret är det många som 

inte skriver avvikelser.  

”man försöker att påverka men man får inte något gehör för det direkt men sen jag tror att vi är i 

alla fall på den avdelningen som jag är nu att vi är väldigt måna alltså vi skriker ganska högt när 

det är någonting som inte fungerar och vi går ihop och ah säger ifrån så att där jag är nu så 

tycker jag inte att känslan är inte att vi bara lägger oss platt men det krävs ju mycket utav oss 

som arbetar i vården att liksom höja våra röster” informant nr 4 

”vi får alltid stå på oss vi får alltid bråka vi alltid liksom ehh hålla på och till slut efter några år så 

har man liksom tröttnat på att få skit tillbaka utan man får liksom och då har jag slutat att tjafsa 

men däremot så har jag pratat med min chef istället och sagt att…det här går inte liksom längre 

och sen så har jag lagt bollen på min chef att lösa problemet liksom det här är inte okej” 

informant nr 6 

Ansvaret ligger hos cheferna att utbilda och informera vikten i avvikelserapporteringar och 

ska även möjliggöra tid till att kunna skriva avvikelser. Sjuksköterskorna upplever det tungt 

att de alltid behöver stå på sig och att de får väldigt lite gehör. 
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5.2.2 Alla avvikelser tas inte upp 

Sjuksköterskorna beskriver att det skrivs avvikelser på avvikelser, de ser risker men att dessa 

inte tas upp vilket leder till att sjuksköterskor inte orkar kämpa eller känner en osäkerhet i 

hur länge de kommer att orka.  

”det känns ju ibland som att man skriver avvikelse på avvikelse på avvikelse man ser risker men 

dem tas ju inte upp så jag vet faktiskt inte det där är ju en bristande del” informant nr 5 

”det är ju också en upplevelse som många har att vi skriver avvikelser men det händer ingenting 

och det kan ju också göra att man nä men jag orkar inte skriva på den där för det kommer ju 

ändå inte leda någonstans” informant nr 4 

Sjuksköterskor upplever att händelser upprepas och att diskussionen kring händelser 

upprepas om – och om igen. ”Det här är inget nytt det här har vi pratat om förut” var ett 

vanligt förekommande svar från en deltagande sjuksköterska. 

5.2.3 Avvikelser avslutas inte ordentligt 

De stora avvikelserna diskuteras i grupp men det som kommer fram tas inte tillvara på. Det 

mynnar inte ut i en konkret plan som förhindrar att samma sak sker igen.  

”dem gör alla steg dem ska göra fast det kanske är jag upplever i alla fall att det inte har 

avslutats kanske ordentligt då men vi diskuterar ju det ändå i arbetsgruppen och det är så långt 

vi har kommit tänker jag men visst att det finns vissa åtgärder av till följd alltså följer men.. 

kanske inte helt fullt ut skulle jag inte säga ibland så låter det bättre än vad det är….min egna 

uppfattning att vi inte liksom tar det hela vägen” informant nr 5 

” det kan stå att vi har tagit upp det på ett möte och pratat om eller diskussion i arbetsgruppen 

eller information i arbetsgruppen men jag kan tycka att det krävs mer det är inte bara ett tillfälle 

eller en avvikelserapport på ett APT som räcker utan det här är ju ett arbete som måste fortgå 

hela tiden…….men det här är inget nytt det här har vi pratat om förut och alla liksom ah det har 

vi så att det är ju någonting som saknas där………..jag kan verkligen säga att vi inte tar vara på 

det som kommer fram” informant nr 4 

Det finns inte heller någon som ansvarar för att det drivs igenom så att det garanterat inte 

händer igen. 

5.2.4 Gehör från chefer och ledning. 

Det finns inget aktivt förebyggande arbete från chefshåll. Sjuksköterskor önskar större stöd 

från chefer och ledning samt att dessa skulle ha ett aktivt förebyggande arbete gällande 

patientsäkerheten.  

”jag tycker att det borde vara en punkt på sjuksköterskemöten just med patientsäkerhet varje 

gång liksom så man har möten det är ju inte så att vi har det utan det är ju mera om det har hänt 

någonting just som är patientsäkerhet och det finns avvikelser på det eller så där då har vi tagit 

upp det i sjuksköterskegruppen men annars så är det inte så att jag upplever att det tas upp 

särskilt mycket och inte från ledningen direkt heller de är alltså dem jobbar men jag vet inte hur 
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dem jobbar på det sättet för jag får inte liksom det till mig exakt på vilket sätt dem arbetar med 

den patientsäkerhet som vi har” informant nr 6 

” man släcker bränder man kan hitta lösningar kortsiktiga lösningar men det är sällan att ah 

men nu märker vi att det är tungt här på avdelningen vi sätter in en till personal hela veckan 

utan det är dag för dag och det handlar ju såklart om ekonomi men jag tror att det skulle göra 

alltså vi som jobbar ute mer trygga och mindre stressade för nu blir det ju en stress varje dag när 

man kommer till arbetet och undrar hur ser det ut idag?....ja det behöver inte vara kort om folk 

det kan vara att vi har en patientgrupp till exempel nydebuterad diabetes att vi har många nya 

patienter med där vi behöver göra många omvårdnadsåtgärder hela tiden…ja och då skulle det 

vara jätteskönt om chefen då säger att jag har uppmärksammat att det ser ut såhär och då sätter 

vi in en extra personal i sju dagar men istället så blir det dag för dag…nä det blir väl tryggt för 

stunden men jag tror att man skulle kunna förmedla en ökad trygghet och få ner stressnivån 

mycket genom att se mera långsiktigt………………oftast tycker jag att vi höjer rösten allihopa och 

vi trycker mycket på patientsäkerheten när det är så att vi tycker att det brister att omvårdnaden 

brister eller att vi inte kan utföra vårt arbete med den patientsäkerheten som vi önskar och det 

är väl också tycker jag att få lite gehör från chefer att nu brister det här i patientsäkerheten eller 

vi blir oroliga för det men ah det är från och till att dem lyssnar oftast är det att ah men det är 

såhär det ser ut nu och vi jobbar ju på jättebra…så jag tycker att man får stöd av kollegor men 

inte av chefer när det gäller den här frågan” informant nr 4 

Sjuksköterskorna önskar få gehör när de signalerar problem och risker, ett aktivt arbete från 

chefer som inte enbart släcker bränder, utan som arbetar proaktivt och förser sjuksköterskor 

med en arbetsmiljö där de kan utföra ett patientsäkert arbete. Sjuksköterskorna pratar ofta 

eller funderar på hur dagen kommer att se ut. En av de tre avdelningarna hade chefer med 

mål och- ambitioner som var tydliga gällande patientsäkerheten, men alla avdelningar visade 

en tydlig bild av bristande patientsäkerhet främst gällande omvårdnad, patientens 

delaktighet, arbetsbelastning, kompetensbrist och säkerhetskultur. Cheferna har mycket kvar 

att göra för att förse sjuksköterskor med förutsättningar att vårda utifrån professionens 

riktlinjer, vårdteorier och lagar.  

5.3 Vårdkultur 

Som ny sjuksköterska kan det vara svårt att komma från utbildning till verkligheten där de 

snabbt hamnar i rådande vårdkultur som ofta är det medicinska perspektivet. Den nya 

sjuksköterskan hinner mest med det medicinska som läkemedelshanteringen, rond och 

provtagning. Den erfarna sjuksköterskan ger en bild av att det holistiska synsättet kommer 

med erfarenhet, efter 8–10 år eller att det kan påverkas av vilken personlig utveckling i livet 

sjuksköterskan ligger på. Vårdkulturen kan också bli hård, med missunnsamhet och där 

sjuksköterskor till slut ger upp när de försöker att förbättra för patienten. Främst när det 

gäller utvecklandet av omvårdnaden, den personcentrerade vården och att vårda utifrån 

vårdteori. Vårdkulturen kan också vara bra där kollegor stöttar varandra med gemensamma 

beslut och går ihop och kämpar ihop för patientsäkerheten för patienterna och för 

förutsättningarna att kunna göra ett patientsäkert arbete. Där kan sjuksköterskor tvingas att 

ge upp på grund av ingen implementering från organisationsnivå.  
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5.3.1 Sjuksköterskan 

Den nya sjuksköterskans och den erfarna sjuksköterskans upplevelser skiljer sig något åt. 

Den nya upplever att det är mycket medicinskt perspektiv och att det handlar om att ta sig 

igenom dagen. Läkemedel är otäckt och patienterna har mycket mediciner, vilket resulterar i 

att mycket tid går till att kontrollera läkemedelsadministreringen.  

”det är mycket medicinskt när man kommer ut såhär man fokuserar bara på att typ släcka 

bränder först så är det tyvärr… man måste bara typ ta det viktigaste först man har inte riktigt tid 

kanske för och se hela patienten om man har jättemånga patienter så upplever jag det” 

informant nr 5 

Den erfarna sjuksköterskan får in det holistiska synsättet med erfarenheten. Den erfarna 

sjuksköterskan kan även beskriva hur nya sjuksköterskor hyvlas ner samt att de kommer 

snabbt in i systemet där de inser hur lite de kan påverka, vilket kan göra att de inte står ut 

och inte tycker det är värdigt då de inte hinner vårda patienterna.  

”när jag var ny så tycker jag att man hade väldigt mycket fokus på det medicinska och mycket 

medicin tekniskt att man ville sticka rätt och man ah det var så fokuserat på det nu när jag varit 

klar sjuksköterska det är 10 år som jag har arbetet och det tycker jag kommer mer och mer att 

man tar med ett holistiskt synsätt att man tar med hela familjen man tittar på x som man har 

framför sig vad är det för x man gör x delaktigt man förbereder x så jag tycker att det sätter sig 

med åren skulle jag säga……det är svårt att säga för jag tror att det ligger på en ganska personlig 

nivå var man befinner sig i utvecklingen och det kan jag  se på nya kollegor också att det är så 

fokuserat på det medicinska att man nästan glömmer bort omvårdnaden eller att man förlitar 

sig på att undersköterskan gör det” informant nr 4 

”det hade jag jättesvåra problem med när jag var ny sjuksköterska för då trodde jag att jag skulle 

göra så här mycket för patienterna sen får man skala och skala och tillslut kanske det blir en sån 

liten bit kvar…så det gäller ju verkligen att prioritera om vad som är viktigast för vissa dagar då 

har man häcken full då hinner man knappt käka lunch då men så är det ju inte alla dagar utan 

det gäller att verkligen att man försöker prioritera vad som är viktigast för att allting hinner du 

inte med så är det ju bara………att man mer skulle försöka förklara och se hur uppfattar du din 

sjukdom och hur kan vi jobba vidare med din egenvård det är ju liksom helt det finns ju knappt 

på avdelningen utan här gäller det att koncentrera sig på att man ska hinna ta prover ronda se 

till att dem får i sig mat kolla att dem kissat och så är det ju typ sen är dan slut ……det är snabba 

puckar och det är in och ut och många gärna glömmer bort personen i det här det är svårt att 

förändra en  sån stor kultur som sjukhuskulturen faktiskt är och jag märker ju det när ni 

kommer som nya sjuksköterskor ni kommer snabbt in i det här hur avdelningen arbetar istället 

för att ni försöker påverka oss……..att så här kan man faktiskt göra men jag vet ju själv hur tufft 

det är när man är ny då vill man liksom passa in och man vill inte vara besvärlig utan och man 

har fullt upp att få liksom tiden att räcka till för det du ska göra på en dag ” informant nr 3 

Den erfarna sjuksköterskan har lärt sig att tänka på de bra sakerna som har hunnits med 

under dagens pass, vilket kan jämföras med en överlevnadsstrategi för att inte gå sönder 

inombords. 



26 

5.3.2 Den goda och den dåliga vårdkulturen 

Den goda vårdkulturen visar sig genom att sjuksköterskor stöttar varandra och går ihop när 

patientsäkerheten brister. Den dåliga vårdkulturen visar sig när en sjuksköterska kommer in 

med nya ögon eller med förbättringsförslag gällande patientsäkerheten och framförallt 

gällande att vårda människan. Detta möts med motstånd. 

  

” jag kommer in med nya ögon och jag ser att det här inte fungerar och det är dem man ska 

tillvara på liksom verkligen men det finns alltid motstånd och vårdkulturen kan bli hård och 

gällande liksom det här” informant nr 5 

”man glömmer det existentiella man glömmer alltså där sjuksköterskor faktiskt verkligen kan 

göra någonting inte bara bli ordinerad från läkaren att ge si och så mycket av vad det nu är så 

jag tänker att som sjuksköterska har man ett stort ansvar i patientsäkerhet men var är utrymmet 

för att utföra det här……..ibland är det inte bara ledningen som stoppar utan det är också så att 

avdelningar jag jobbat på….så fick jag utrymmet att utbilda personalen på den avdelningen där 

jag jobbade men ledningen var på nått sätt mer intresserad än mina kollegor.. där var det inte 

ledningen som satte stopp utan det var kollegorna alltså STOPP det var som sagt tillslut det var 

inget intresse och det förvånade mig eftersom jag tänker att det är en stor uppgift hos 

sjuksköterskor att ta vara på människan personen som vi vårdar men på nått sätt ja så kände jag 

att eller upplevde att det var inte så intressant utan det är fortfarande det medicinska 

perspektivet som är det intressanta…. och att vårda personen det var liksom sekundärt….det 

räcker med att det är nån äldre person som är kvar och det är liksom dem man kan komma ny 

och tänka jättepositivt men du släpps liksom inte in……tillslut blev det liksom att allt bara dog ut 

och det slutade med att vi båda slutade därför att man orkar liksom inte kämpa emot riktigt” 

informant nr 1 

Allting som är nytt kan möta motstånd i vårdkulturen och uppfattas som ett hot. Eldsjälarna 

med nya tankar och idéer orkar tillslut inte kämpa emot varken vårdkulturen eller det 

medicinska perspektivet och väljer därför att sluta sina arbeten. 

5.4 Patientsäkerhetskunskap 

Patientsäkerhet prioriteras inte under sjuksköterskeutbildningarna. Den patientsäkerhet som 

finns på utbildningarna idag är att sjuksköterskor refererar till patientsäkerhetslagen eller 

har en föreläsning på en halv dag. När sjuksköterskorna sedan kommer ut på arbetsplatsen 

kan inskolningen vara bristfällig, vilket är en patientsäkerhetsrisk. På en del avdelningar är 

ambitionerna höga gällande patientsäkerhet men det är inte tillräckligt patientsäkert då det 

praktiska och medicinska perspektivet prioriteras. 

”jag kan uppleva att det just i skolan i vår profession att det pratas väldigt mycket kring om 

omvårdnad och hur vi ska liksom lindra lidande och så vidare och det är ju någonting som jag 

upplever just på arbetet att man liksom inte alltid egentligen det försvinner lite så fort man 

börjar jobba så har man det liksom lite grann kommit i skymundan för resten” informant nr 6 

”när jag började där så var det kaos på avdelningen det fanns inga sjuksköterskor 

överhuvudtaget så att jag fick kanske 2–3 veckor och sen fick jag börja att ha egna patienter 



27 

vilka var ganska sjuka och det var olika kategorier som jag aldrig ens sett tidigare så jag fick ju 

liksom fråga mig fram hela tiden vad som gällde och så för dem här patienterna” informant nr 6 

Omvårdnad och personcentrerad vård är svår att hitta på inskolningar. När nyexaminerade 

kliver in i arbetsmarknaden försvinner lindra lidande och främja hälsa perspektivet då det 

varken finns utrymme eller är prioriterat från vårdavdelningarna.  

5.4.1 Kompetensutbildning 

Alla deltagande sjuksköterskor belyser att det finns mycket att göra för att förbättra 

patientsäkerheten, men att tiden inte prioriteras till detta. Det som har framkommit är att 

det är några enstaka sjuksköterskor som väljer att utöka sin kompetens inom patientsäkerhet 

och det finns även sjuksköterskor som enbart kan vara vårdledare varannan månad relaterat 

till bemanningsbrist. Det finns ingen avsatt tid till att implementera rätt åtgärder, samt att 

kunskap gällande patientsäkerhet är en bristande faktor på fler vårdavdelningar.  

” tillbaks till den grundläggande omvårdnaden det är det jag vill att vi ska satsa på för det är inte 

bara det medicinska utan det är minst lika viktigt med nutrition att elimination funkar och 

mobilisering och även det här tröstande samtalet och trycka på det här med egenvård att det 

finns ju alltid någonting man kan göra själv att peppa patienterna faktiskt se att men även om 

du har förlorat gångförmågan så har du dem här förmågorna kvar man är så sjukdomsinriktad 

nu man glömmer jag tycker man glömmer den här personcentrerade vården att den skulle vi 

behöva jobba mera på……..behöver få till att alla jobbar efter det här och det är ju det som är 

svårt det går ju inte liksom att jobba själv……jag tror att det här behöver komma dels från 

personalgruppen att vi vill jobba så här men sen att man måste få stöd uppifrån att man får med 

hela avdelningen då……att man kanske kör guida driver där man involverar hela teamet då 

läkare sjuksköterska och undersköterskor men sen att man får ner det här praktiskt för vi har ju 

ändå haft ganska mycket föreläsningar om det här och tänk till och så det är ju det som är svårt 

att få till det liksom att fungera i praktiken….. omvårdnadsseminarierna då att man får folk att 

reflektera och att tänka kring dem här frågorna och jag tror att det här behöver man då kanske 

ha återkommande kanske varje termin precis som man kör HLR för det är vi ju jätteduktiga på 

och vi är jätteduktiga på att ta vitalparametrar det är vi kanonduktiga på men så att man liksom 

lyfter det här att man verkligen visar att det här är viktigt med omvårdnad men då krävs det då 

att vi fortsätter jobba med det här och att cheferna också är med på spåret…..att man verkligen 

får tid att man får avsatt tid att jobba med dem här sakerna” informant nr 3 

”jag har efterfrågat på flera arbetsplatser att alltså det skulle vara lärorikt och att vi skulle 

utvecklas mer genom att prata om det och få reflektera i grupp typ göra en händelseanalys vad 

var det som gick fel här och vad kan vi lära oss till nästa gång och det har väl fått såhär positiva 

eller det har mottagits positivt men vi har fortfarande inte kommit dig att vi sitter i grupp och 

gör det här och där kan jag tycka att det är jätteviktigt att också läkare är med att man får båda 

perspektiven på vad det är som har hänt….jag var på en föreläsning….och då sa hon att det här 

är så kul för vi får följa upp x och då får man också ansvara för om det är någonting som man 

inte har gjort bra man får möjlighet att se nä men det här blev inte bra det här får vi göra om 

men på andra ställen så är det så att man opererar och sen kommer man till en avdelning och så 

är det en annan läkare som tar vid och det där tyckte jag verkligen var så beskrivande för det 

som jag har känt att man faktiskt ansvarar för det man gör och blir det inte bra att man också får 

tillbaka det och får ta ansvar för att det inte blev bra…de flesta inom vården arbetar för att göra 

gott och för att ha ett betydelsefullt arbete men också att utvecklas och det gör du inte om du 
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inte får möjlighet att utvärdera det arbete du gör så att det kan jag verkligen se en stor brist att 

vi inte får liksom reflektera kring vad är det vi gör och hur kan vi göra det bättre jag tycker att 

det är viktigt och det är någonting som jag har frågat efter på alla arbetsplatser som jag har varit 

på också att lära sig av kompetenta medarbetare…..det är så mycket kompetenta medarbetare 

liksom överallt där man är som man ska dra nytta av och det tycker jag inte att man gör idag och 

inte tidigare heller…just den här tysta kunskapen som kommer fram ibland när man frågar nä 

men gör så här när ni tar blodgas ….eller då kan man möta familjen såhär….det är ju jättemycket 

tips och trix som man sitter på men som man kanske inte förmedlar alltid förmedlas utan det är 

mer på fråga men skulle man ha möten där man sitter och pratar om allting att idag pratar vi om 

det här ämnet eller idag pratar vi om den här avvikelsen som har kommit in hur ser vi på det 

tillsammans och då att läkarna är med också för dom är inte med på APT där dem här 

avvikelserna tas upp sen om det har varit något speciellt patientfall som det har varit mycket 

med så kan dem bjudas in och det är oftast chefen som tar kontakt med läkaren och det är 

konstigt för vi arbetar ju i team men det blir liksom en större grej då att ah men det går bra att vi 

pratar om det är väl en kultur som inte nä den är inte jättebra” informant nr 4 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård behöver utbildas i patientsäkerhet. Sjuksköterskor 

belyser att de önskar gemensamma reflektionsmöten kring händelser som inträffat där 

undersköterska, sjuksköterska och läkare tillsammans reflekterar i förbättringsåtgärder. 

6 DISKUSSION  

Henricson (2017) förklarar att det aktuella resulterat diskuteras mot tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv. Vidare diskuteras vald metod, tillvägagångsätt i urval, datainsamling 

och analysprocess samt etik relaterat till trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Resultatets 

huvudfynd ställs mot forskning, resultatet diskuteras i relation till det teoretiska perspektivet 

och diskussionen avslutas med kliniska implikationer och slutsatser. Syftet är att tolka sina 

resultat och förklara dess konsekvenser för vetenskapen och den kliniska verksamheten.  

6.1 Metoddiskussion 

Henricson (2017) beskriver hur metoddiskussionen syftar till att påvisa kvalitén i 

examensarbetet där det är viktigt att diskutera styrkor och svagheter i det genomförda 

arbetet.  

6.1.1 Val av metod 

Författarna var inspirerade av det induktiva förhållningssättet men det gick inte att fullfölja 

då examensarbetet hade en semikonstruerad intervjuguide där frågorna var anpassade efter 

de fem huvudområdena utbildning, ledarskap, vårdkultur samt informationsöverföring och 

teamsamverkan där författarna sökte efter sjuksköterskornas erfarenheter. 
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Om examensarbete haft en deduktiv ansats hade författarna styrts av en teori som inte alla 

sjuksköterskor som blev intervjuade hade studerat under sin utbildningstid, som exempelvis 

Katie Erikssons vårdteori. Detta är istället författarnas teoretiska perspektiv.   

6.1.2 Metod och urval 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete på vårdavdelningar och för att uppnå detta valdes en kvalitativ 

metod. Henricson och Billhult (2017) föredrar kvalitativ metod när studien utgår från att 

undersöka individers erfarenheter av ett fenomen. En kvantitativ metod hade skapat 

svårigheter i att få fram individers erfarenheter av ett fenomen då kvantitativa metoder utgår 

från att jämföra eller för att förstå olika samband. Om examensarbetet hade en kvantitativ 

metod hade syftet varit att undersöka sjuksköterskors erfarenheter gällande patientsäkerhet i 

enkätstudier där författarna inte hade fått fram de djupa reflektionerna som framkom tydligt 

i den nuvarande kvalitativa metoden.                                                                                          

Urvalet var att intervjua sjuksköterskor på vårdavdelningar i Mellansverige och att finna 

variation relaterat till främst antalet verksamma år i yrket och från olika sjukhus och 

vårdavdelningar. Genom detta tillvägagångsätt framkom olika mönster, likheter och 

skillnader gällande erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Målet med urvalskriterierna var 

för att hitta olika samband och kunna se skillnader i hur sjuksköterskor med olika 

yrkesverksamma år och relaterat till ålder hade för åsikter och erfarenheter gällande 

patientsäkerhetsarbete.  

 Tillvägagångsättet i att få tag på informanter gjordes på följande sätt: informationsbrev 

skickades via e-post till verksamhetschefer på två olika sjukhus- och avdelningar i 

Mellansverige där verksamhetscheferna blev ombedda att sända ut ytterligare 

informationsbrev till sjuksköterskorna på vårdavdelningarna som sedan kunde kontakta 

författarna med sin medverkan i examensarbetet. I informationsbrevet tillfrågades samtycke- 

och medgivande, syftet med examensarbetet beskrevs, en beskrivning på hur intervjuerna 

kommer utformas, hur materialet kommer bevaras, hur de kan kontakta författarna samt en 

förklaring på att konfidentialitetskravet är garanterat. Det finns en osäkerhet om 

informationen gick ut till alla sjuksköterskor på vårdavdelningarna eftersom i det första 

skedet var det svårt att få tag på informanter därav beslutet att använda 

bekvämlighetsurvalet för att författarna skulle känna en trygghet i att examensarbetet skulle 

ha tillräckligt många informanter för att få ett giltigt resultat. Polit och Beck (2017) beskriver 

bekvämlighetsurvalet som ett urval där de mest lättillgängliga deltagarna i en aktuell studie 

och att kvalitativ forskning oftast börjar med denna metod. Riskerna med 

bekvämlighetsurvalet är att innehållet inte blir tillräckligt om deltagarna inte har den 

erfarenhet som önskas. Detta urval kombinerades med det ändamålsenliga urvalet där Polit 

och Beck (2017) beskriver metoden genom att välja ut de deltagare som är mest passande för 

studien. Informanterna som valdes genom bekvämlighets- och det ändamålsenliga urvalet 

kontaktades via e-post och sociala nätverk där författarna hade kännedom om informantens 

arbetslivserfarenhet och att de var aktiva sjuksköterskor på olika sjukhus i Mellansverige. 

Totalt intervjuades sex stycken sjuksköterskor varav en ingick som en provintervju, där 

författarna använde materialet på grund av att informationen var god och innehållsrik. 
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Författarna hade önskat intervjua fler sjuksköterskor men var begränsade av tidsbrist, så de 

få antalet sjuksköterskor i examensarbetet kan vara en svaghet. 

6.1.3 Datainsamling 

Valet av datainsamling var intervjuer utifrån semikonstruerad intervjuguide. Enligt Polit och 

Beck (2017) är semikonstruerade frågor bra att använda när forskarna vill försäkra sig om att 

beröra flera olika ämnesområden. Informanterna får möjlighet att berätta fritt om 

upplevelser och erfarenheter med egna ord vilket resulterar i att forskarna kan försäkra sig 

om att rätt information samlas in. Frågorna skulle vara utformade så att informanter har 

möjlighet att berätta innehållsrikt och detaljerat om fenomenet (Polit & Beck, 2017). 

Författarna valde att följa denna metod då syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av patientsäkerhetsarbete och för att få fram de djupa reflektionerna av deras 

upplevelser av fenomenet. Under en intervju där informanten satt kvar på sin arbetsplats i ett 

rum där även andra arbetskollegor vistades kan ha gjort att mer personliga upplevelser kan 

ha gått förlorade. Längden på intervjuerna varade mellan 34–62 minuter, vilket påverkades 

av informanternas engagemang, intresse och hur informationen förmedlades. Innan 

intervjuerna startade gick författarna igenom informationsbrev och examensarbetes syfte 

samt de fem huvudområden som hittats i tidigare forskning, vilket var utbildning, ledning, 

vårdkultur, teamsamverkan och informationsöverföring. Dessa huvudområden enligt tidigare 

forskning kan brista var för sig eller alla gemensamt samt att det är det gemensamma arbetet 

och allas engagemang som är viktigt för att förbättra patientsäkerheten. Informanterna 

kunde hålla med om att de fem huvudområdena var tydliga faktorer på att inte kunna utföra 

ett patientsäkert arbete. Valet av datainsamling uppfattades som en självklarhet då 

författarnas mål var att lyfta fram aktiva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

patientsäkerhetsarbete. Examensarbetet har en hög trovärdighet då datamaterialet är från 

dagens situation och hade författarna använt sig av bloggar eller skönlitteratur skulle inte 

möjligheten finnas att ställa följdfrågor eller be informanten att förklara mer detaljerat om 

fenomenet. Svagheten författarna tänker på är att det var svårt att formulera rätt frågor i 

intervjuguiden då det är första gången författarna gör en intervjustudie.  

6.1.4 Analysprocess 

Analysprocessen enligt Henricson och Billhult (2017) börjar redan efter den första intervjun. 

Efter varje avslutad intervju satte sig författarna och lyssnade igenom det inspelade 

materialet för att sedan transkribera ner det. Författarna transkriberade tre intervjuer var 

samt kontrollerade varandras transkriberade material för att öka trovärdigheten och 

pålitligheten. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger, meningsenheter 

valdes ut som svarade på examensarbetets syfte. Analysprocessen gällande meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier var den process som tog 

längst tid då författarna hade 988 koder att arbeta med. Efter många försök fram och tillbaka 

kunde rätt koder sättas från meningsenheterna och sedan följde en lång process att sätta in 

dessa 988 koder under rätt kategori och subkategori. Analysprocessen gick också fram och 

tillbaka mellan kategorierna och subkategorierna till att igen läsa de hela transkriberade 

intervjuerna och kontrollera mot svaren på frågorna och för att ta fram citat som styrker 
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resultatet och som finns under respektive kategorier och subkategorier.  

Författarna känner sig ödmjuka inför att det är första gången författarna gör denna process 

vilket är en svaghet inför resultatet. 

6.1.5 Trovärdighet, giltighet och överförbarhet 

Trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar om hur väl det insamlade 

materialet och metoden stämmer med syftet för studien. I val av deltagare, strävas det efter 

att hitta deltagare med olika erfarenheter. Olikheter i kön, ålder och erfarenheter ger en 

rikare bild av fenomenet som ska studeras, fortsätter Graneheim och Lundman (2003), samt 

bidrar till en bredd av olika perspektiv. Att välja den mest passande metoden och att välja rätt 

antal av informanter är också viktigt för trovärdigheten. En annan viktig aspekt gällande 

trovärdigheten är att hitta de mest passande meningsenheterna. För långa meningsenheter, 

blir svårhanterliga då de kan innehålla olika svar och för korta kan resultera i uppstyckning 

av innebörd. I båda fallen finns det risk att förlora den rätta meningen av texten i 

abstraktions och kondenseringsprocessen. Illustrationer med exempel på hur 

meningsenheter har kondenserats ökar trovärdigheten. Trovärdigheten handlar även om hur 

väl kategorier stämmer överens med innehåll och att stödja kategorier med citat ökar 

trovärdigheten Graneheim & Lundman, 2003). Författarna upplever trovärdigheten som hög 

för examenarbetet, då val av informanter med både sjuksköterskor med kortare och längre 

erfarenheter av sjuksköterskeyrket finns med samt att erfarenheterna kommer från minst tre 

olika vårdavdelningar. Datainsamlingsmetod med intervjuer och analysprocess med 

innehållsanalys är det mest passande för syftet att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete på vårdavdelningar. Examensarbetet grundar sig i sex 

sjuksköterskors erfarenheter vilket kan vara både en svaghet och styrka. Författarna upplever 

att de fått rika berättelser av informanterna, men de få antalet intervjupersoner kan vara en 

svaghet. Illustrationer med kategorier, subkategorier, hur kondenseringarna har gått till, 

metod och datainsamling finns välbeskrivet och citat finns som underbygger beskrivningarna 

i resultatet. Författarna har dock stor ödmjukhet inför att det är första gången de gör en 

empirisk studie där det svåra har varit abstraktions och kondenseringsprocessen till 

bildandet av kategorier och subkategorier. 

Giltighet enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar om att bedöma faktorer som är 

instabila för studien och faktorer som behöver justeras utefter studiens gång. Vid stor 

datainsamling och när processen utförs under en lång tid finns risk för att data inte insamlas 

på liknande sätt under hela studien. Det är viktigt att intervjufrågorna är samma hos alla 

informanterna. Å andra sidan är intervjuandet inte statiskt utan en förbättrande process 

utefter att ny insikt till fenomenet utvecklas, vilket kan ge följdfrågor eller begränsning av 

fokusområdet. Författarnas uppgift är att belysa detta. Det som hände var att 

avvikelsehanteringen kom upp som en stor avgörande faktor som påverkar 

patientsäkerhetsarbetet vilket gjorde att följdfrågorna fördjupades kring detta i de fyra sista 

intervjuerna.  

Överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2003) är om examensarbetet kan överföras 

till andra grupper. Detta ligger i läsarens beslut att ta ställning till om examensarbetet kan 
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vara överförbart till andra kontexter. För att öka överförbarheten är det av vikt att författarna 

har tydligt beskrivit kultur- och kontext, informanter, hur data har samlats in och hur 

analysprocessen har gått till. En rik presentation av resultat tillsammans med citat som 

styrker detta ökar överförbarheten. I Kvalitativa studier handlar trovärdighet om att etablera 

argument för den mest troliga tolkningen av resultatet. Trovärdigheten ökar om resultatet är 

presenterat på ett sätt där läsaren tillåts att se om det finns alternativa tolkningar 

(Graneheim & Lundman, 2003). Författarna lämnar till läsaren att bedöma överförbarheten i 

examensarbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete och 

frågeställningen som författarna hade var varför fungerar patientsäkerheten inte trots 

riktlinjer och lagar att följa. Resultatet visar på att det brister i utbildningarna, det brister i 

inskolningarna, avvikelsehanteringen brister genom att dem inte leder till förbättring, 

sjuksköterskor har för hög arbetsbelastning med antal patienter per sjuksköterska och sedan 

att det ligger kvar gamla hierarkier där patienten och omvårdnaden inte är prioriterat vilket 

leder till att det brister i den personcentrerade vården och basala omvårdnadsåtgärder som 

exempelvis nutrition leder till vårdskador. Gehör och implementeringar från chefer är också 

svagt med punktinsatser istället för ett långsiktigt och proaktivt arbetssätt för att förhindra 

framtida patientsäkerhetsrisker. De eldsjälar som driver omvårdnad och personcentrerad 

vård känner att det är tufft att förändra och bryts ner in i den rådande medicinska kulturen 

där fokus är på sjukdomen och inte människan. Sjuksköterskor är oroliga över hur 

arbetsbelastningen kommer att se ut och därmed patientsäkerheten och den etiska stressen 

är stor. 

6.2.1 Beskrivning av huvudfynd i resultatet  

Huvudfynden i resultatet är att arbetsbelastningen är för hög och avvikelser leder inte till 

förbättringar genom att de inte avslutas ordentligt. Hierarkier med patienten längst ner och 

omvårdnadsperspektivet under det medicinska perspektivet gör det svårt för den 

personcentrerade vården att komma fram. Patientsäkerhetskunskap saknas hos många inom 

vården och gehöret har varit svagt från chefer och organisation gällande att lyssna till 

sjuksköterskor relaterat till arbetsbelastning, att styra upp organisatoriska problem som att 

rätt patient vårdas på rätt avdelning och genom att se till att inskolningarna fungerar och är 

patientsäkra. Det har inte varit prioriterat från organisationshåll att lyfta patienten och 

omvårdnaden. Fungerande rutiner saknas och ansvariga att driva igenom förbättringsarbete 

saknas. 

6.2.2 Förklaring genom egna tankar, med stöd i tidigare forskning  

Förklaringen till att det ser ut som det gör idag och att det inte fungerar med 

patientsäkerheten anser författarna beror på att de faktorer som spelar in i patientsäkerheten 
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som utbildning, vårdkultur, organisationen och hierarkier inte fungerar. Det brister i alla 

leden, vilket leder till att det inte finns möjlighet för sjuksköterskor att arbeta patientsäkert. 

Sjuksköterskan ska vårda evidensbaserat och följa de riktlinjer som finns inom professionen 

och även de lagar som finns där patienten har ett skydd emot att inte behöva drabbas av en 

vårdskada. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) och ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Författarna anser att sjuksköterskorna inte har möjlighet att arbeta efter detta 

då arbetsbelastningen är alldeles för hög samt att omvårdnad och att lindra lidande inte är 

prioriterat i vårdkulturen. Sjuksköterskor kan inte stå ansvariga då de inte har möjligheten 

att bestämma över chefer, organisation, hur utbildningarna och inskolningarna ser ut. 

Sjuksköterskorna är inte heller dem som kan ta ansvar över att hierarkierna inom 

vårdkulturen måste bort för att kunna få fram den personcentrerade och säkra vården. De 

förutsättningarna sjuksköterskorna har idag är ett omöjligt uppdrag vilket leder till 

utbrändhet och etisk stress hos sjuksköterskor. Det är organisationens och chefernas ansvar 

att följa lagen och förse sjuksköterskor med de verktyg som behövs för att kunna bedriva en 

patientsäker vård och inte riskerar att bli av med sin legitimation för att arbetsgivare inte tar 

ansvar över arbetsbelastningen. Jangland, Nyberg och Yngman-Uhlin (2016) styrker att det 

är chefens ansvar att vården är säker för patienterna och att de behöver skapa en arbetsmiljö 

där sjuksköterskor ges möjlighet att utöva en god vård utefter professionens riktlinjer och 

vårdteorier. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att patienten inte ska drabbas av 

en vårdskada och att det är vårdgivarens ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att 

undvika att patienter drabbas av vårdskador. Denna lag följs inte idag utifrån vårdgivarens 

ansvar anser författarna utan det är sjuksköterskorna som får stå ansvariga med sin 

legitimation då de enligt samma lag är ansvariga för hur arbetsuppgifterna fullgörs. Trots att 

sjuksköterskorna inte har det beslutsfattande ansvaret i organisationerna. Sjuksköterskorna 

skriver avvikelser på avvikelser men får inget gehör från chefer och ledning. Alla dessa 

förbättringar behöver implementeras från ledningsnivå så att patienterna inte drabbas av 

vårdskador. 

6.2.3 Jämförelse mot tidigare forskning  

Resultatet visar på att vården inte lär av sina misstag genom att avvikelser inte avslutas 

ordentligt med en konkret plan och åtgärder som ser till att händelsen inte händer igen. 

Detta stämmer överens med Socialstyrelsens (2017c) tillsynsrapport där IVO påpekar att 

vårdgivare måste lära sig av allvarliga händelser, vilket inte visat sig i deras tillsynsrapport. 

Resultatet visar på att för hög arbetsbörda leder till sämre patientsäkerhet och att 

sjuksköterskor kan drabbas av stress, vilket styrks i Rodrigues, Santos och Sousas (2017) 

forskning. Resultatet visar på att arbetsmiljön för sjuksköterskor behöver förbättras då de 

har för många patienter att de inte hinner vara med i omvårdnaden och påverkar 

patientsäkerheten negativt, vilket är samma som i Liu et al. (2018) och Cho et al. (2016) 

skriver i sin forskning. Resultatet visar på att sjuksköterskestudenter inte fått rätta 

förutsättningar från skolan att läsa patientsäkerhet som ett eget ämne vilket styrks i Usher et 

al. (2017) forskning där patientsäkerhet rekommenderas som ett avgörande ämne för 

sjuksköterskor. Resultatet visade också på att när sjuksköterskor inte kan utföra sitt arbete 

och vårda personen på ett värdigt omvårdnadssätt så känns det hopplöst och leder till byte av 
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arbete detta tas även upp i Steege och Dykstra (2015). Resultatet visar också på att stödet 

från chefer inte är tillräckligt vilket styrks i (Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2016). 

6.2.4 Reflektion genom teoretiska perspektiv  

Sjuksköterskor utbildas i att arbetet ska vara evidensbaserat och genom att utgå ifrån 

Erikssons vårdteori så blir omvårdnaden evidensbaserad. Utifrån Eriksson (1994) är 

människan helig och okränkbar genom sin existens. Genom att ansvara för en annan 

människa innebär det att inte orsaka ett lidande. Ett vårdlidande kan ses som det onödiga 

lidandet som bör försvinna och kan vara en kränkning av patienten, en maktutövning eller att 

inte bli vårdad (Eriksson, 1994).  Examensarbetets resultat visar på att patienten är längst 

ner i hierarkin, att sjuksköterskor inte hinner med omvårdnaden eller prioriterar bort det 

vilket blir ett vårdlidande för patienten. Genom att inte hinna med att samtala med patienten 

sammanfattas som att inte bli vårdad och att under ronder bestämma patientens 

omvårdnadsåtgärder utan dennes delaktighet är en maktutövning. Detta resulterar i en 

kränkning av värdigheten då patienten inte får helhetsperspektivet med vårdande samtal och 

att inte vara delaktig i sin egen omvårdnad. Sjuksköterskan ska vårda patienten utifrån 

vårdteori och organisationen har ett ansvar att den möjligheten finns.  

6.2.5 Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning  

Kliniska implikationer kan vara att patientsäkerhet behöver prioriteras redan på 

utbildningarna så att alla har samma kunskap om patientsäkerhetsarbete genom hela kedjan, 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och chefer. 

Inskolningarna behöver vara bra på alla vårdavdelningar och rutiner för patientsäkerhet och 

omvårdnad behöver läras ut. Omvårdnad och personcentrerad vård behöver vara på agendan 

och tiden behöver finnas att kunna ha samtal med patienterna samt att kunna få i 

patienterna vätska och nutrition. När något går fel eller brister behöver organisationen ta 

ansvar genom ett gemensamt lärande som mynnar ut i en konkret plan för att förbättra så att 

samma problem inte återupprepas. Ansvariga team att utveckla omvårdnad och 

patientsäkerhetsarbete behöver stärkas på chefs och ledningsnivåer, samt styras därifrån för 

att lyckas komma fram i den tuffa sjukhuskulturen med flera rådande hierarkier. Förslag på 

vidare forskning är vad chefer och ledning behöver för stöd för att ansvara, driva igenom 

omvårdnad, patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor där en 

patientsäker och personcentrerad vård kan bedrivas. Ett annat förslag kan vara att undersöka 

vidare hur avvikelsehanteringen kan förbättras och utvecklas. 

6.3 Etikdiskussion  

Innan intervjuerna påbörjades till examensarbetet skickades en etisk ansökan till 

etikgranskningsnämnden på Mälardalens högskola. När informationsbrev och 

samtyckesblankett gjordes var författarna noga med att förtydliga att vetenskapsrådets 

(2001) grundläggande krav samt att författarna hade de forskningsetiska principerna som 
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stående punkt genom hela datainsamlingen. När intervjuerna påbörjades fick informanterna 

muntlig information relaterat till examensarbetes syfte och vad författarna hittat från tidigare 

forskning som fem huvudområden där patientsäkerhetsarbetet brister.  

De fem huvudområdena som utbildning, ledning, vårdkultur, informationsöverföring och 

teamsamverkan, kan var för sig eller alla gemensamt äventyra patientsäkerheten. Författarna 

informerade även om vetenskapsrådets (2001) huvudkrav gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom detta tillvägagångssätt 

kunde informanterna ge författarna sitt första muntliga samtycke för att sedan skicka 

samtyckesblanketten med en underskrift.  Det problem som uppstod i det etiska 

förhållningssättet var ett missförstånd gällande enhetschef och verksamhetschef. Författarna 

hade till en början skickat ut informationsbrev till enhetscheferna på avdelningarna men med 

vidare kontakt med kursansvarig var detta inte rätt tillvägagångsätt. Författarna fick då i 

efterhand ta kontakt med verksamhetscheferna på avdelningarna för att även få deras 

godkännande till examensarbetet. Det etiska felet gjordes genom att ordningen inte följdes 

ordagrant på grund av missförstånd.  Genom detta tillvägagångsätt, trots att det blev 

missförstånd finns fyra godkännanden från enhetschefer och verksamhetschefer från 

avdelningarna. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatserna i examensarbetet är att arbetet med patientsäkerhet behöver struktureras om 

från kortsiktiga lösningar till att arbeta förebyggande då det ger långvarig trygghet. 

Sjukvården behöver påbörja ett förebyggande arbete där sjuksköterskor ges förutsättningar i 

klinisk verksamhet att utifrån sin profession vårda hela människan samt lindra lidande hos 

patienterna. Patientsäkerhetsutbildning är något som behöver komma ut till alla som arbetar 

inom sjukvård, inskolningen bör vara välplanerad med tydliga rutiner med en stående punkt 

gällande personcentrerad vård. Avvikelsehantering är något som behöver förbättras då det i 

dagens läge är enbart de stora händelserna som diskuteras i arbetsgrupper. Det måste finnas 

ansvariga som återkopplar och implementerar förbättringsarbeten. I dagsläget behöver 

sjukvården ansvara för de fel som uppstår genom att lära av misstagen. I vårdkulturen 

behöver det vara ett öppet klimat där alla frågar, påminner och hjälper varandra inom 

säkerhetskulturen. Chefer, ledning och organisation behöver ansvara för patientsäkerheten 

samt att sjuksköterskor ges förutsättningarna till att bedriva patientsäker omvårdnad utifrån 

professionens riktlinjer och vårdteorier.  
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8 TACK   

Ett stort tack till cheferna på avdelningarna och klinikcheferna för att vi fick utföra detta 

empiriska examensarbete med sjuksköterskor från avdelningarna. Ännu ett stort tack till er 

sjuksköterskor för fantastiska intervjuer och att ni delade med er av både upplevelser och 

erfarenheter på ett djupgående sätt. Ett vidare tack till vår handledare för kunskap och stöd i 

examensarbetet. 
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USA. 
Journal of Nursing 
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nursing students learn 
about patient safety?  
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literature review. 
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Patient safety and 
nursing: interface with 
stress and Burnout 
Syndrome. 

Syftet var att belysa faktorer 
i patientsäkerhetsarbetet 
som kan kopplas till stress 
och utmattningssyndrom 
hos sjuksköterskan verksam 
inom sjukhusmiljön. 
Faktorer som bidrar till 
stress och utmattning för 
sjuksköterskan i 
patientsäkerhetsarbetet. 

Design: Integrativ 
litteraturöversikt. 
Ansats: Metodik 
Material: 10 st. artiklar varav 9 
st. är kvantitativa. 
Datainsamling: databaserna-
PubMed/MEDLINE och LILACS 
Analys: Kritisk granskning av 
studie efter typ av studie, land, 
år, metod, design, begränsning 
och slutsats. 

Resultatet visade på att en arbetsmiljö 
med osäkra eller dåliga 
arbetsförhållanden och orimlig 
arbetsbörda ses som bidragande faktorer 
till stress och utmattningssyndrom hos 
sjuksköterskan. I en sådan arbetsmiljö är 
sjuksköterskan mer utsatt att misslyckas 
med att ge säker vård. Stöttande metoder 
är en fokuserad ledning inom 
patientsäkerhet. 
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Oliveira AC, Garcia PC, 
Nogueira LS. (2016). 
Brasilien. Journal of 
school of nursing. 
Nursing workload and 
occurence of adverse 
events in intensive 
care: a systematic 
review. 

Syftet var att identifiera 
bevis för sjuksköterskans 
arbetsbelastning i relation 
till uppkomna incidenter 
hos vuxna patienter 
inskrivna vid 
intensivvårdsavdelningar. 

Design: Systematisk 
litteraturöversikt 
Material: 8 st. studier, 75% 
cohort studier och 25% 
retrospektiva undersökningar 
Datainsamling: Databaserna- 
MEDLINE; CINAHL; LILACS; 
SciELO, BDENF och Cochrane 
Analys: Kvalitetsgranskning 
efter STROBE. 

Studier identifierade att hög 
arbetsbelastning ökar risken för 
infektion, trycksår och medicinska fel hos 
patienter inskrivna vid 
intensivvårdsavdelningar. 
Sjuksköterskan måste ständigt bedöma 
arbetsbelastningen för varje patient så att 
det inte blir en överbelastning då detta 
kan leda till negativa effekter för 
patientsäkerheten. 

10/14  

Monteiro, C., Avelar, A. 
F. M., & Pedreira, M. da 
L. G. (2015). Brasilien.  
Rev. Latino-Am. 
Enfermagem 
Interruptions of nurses’ 
activities and patient 
safety: an integrative 
literature review. 

Syftet är att identifiera 
gemensamma nämnare 
relaterade till avbrott i 
sjuksköterskors 
yrkesutövning samt att 
bedöma konsekvenserna av 
avbrotten för 
patientsäkerhet. 

Design: Integrativ 
litteraturöversikt 
Material: 29 artiklar 
Datainsamling: Databaser 
Pubmed/Medline, LILACS, 
SciELO och Cochrane 
Analys: Data analyseras och 
presenteras i beskrivande form. 

Samtliga dokument beskriver avbrott 
som en skadlig faktor för 
patientsäkerheten. Dataanalys avslöjade 
tre relevanta kategorier: avbrott, 
konsekvenser för patientsäkerhet och 
interventioner för att minimera avbrott.  

9/14  

Ribeiro GSR, Silva RC 
& Ferreira MA. (2015). 
Brasilien. Revista 
Brasileira de 
Enfermagem REBEn 
Technologies in 
intensive care: causes 
of adverse events and 
implications to nursing. 

Syftet är att identifiera 
orsakerna till avvikande 
händelser som påverkar 
patienter och som uppstår 
genom användning av 
utrustning inom 
intensivvården. 

Design: Integrativ och 
beskrivande litteraturöversikt. 
Material:11 kvantitativa 
artiklar 
Datainsamling: Databaserna- 
SciELO, Medline, LILACS och 
PubMed. 
Analys: Metodisk instrument.  

 

 

Resultatet visade på tre bevisfaktorer för 
avvikande händelser där utrustning är 
inblandad: Utrustningsfel, felaktig 
användning av utrustningen och brister i 
teamet. Permanent utbildning 
rekommenderas.  
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Liu, X., Zheng, J., Liu, 
K., Baggs, J. G., Liu, J., 
Wu, Y., & You, L. 
(2018). Kina. 
International Journal 
of Nursing Studies, 86, 
82–89. Hospital 
nursing organizational 
factors, nursing care 
left undone, and nurse 
burnout as predictors 
of patient safety: A 
structural equation 
modeling analysis. 

Syftet med denna studie var 
att undersöka effekterna av 
patientsäkerhet relaterat till 
sjukhusvård, arbetsmiljö, 
arbetsbörda, omvårdnad, 
utesluten sjukvård och 
utbrändhet hos 
sjuksköterskan.  

Design: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie  
Deltagare: 1542 sjuksköterskor 
från 23 sjukhus 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Beskrivande statistik, 
sambandsanalys. Test av 
hypotes. 

Resultatet visade på att bättre 
arbetsmiljö var associerat med bättre 
patientsäkerhet, både direkt och indirekt. 
Lägre arbetsbelastning, främst indirekt 
resulterar i bättre patientsäkerhet. 
Utelämnad vård och sjuksköterskans 
utbrändhet är negativt associerat till 
patientsäkerheten. Genom förbättrad 
arbetsmiljö, arbetsbelastning och stöd till 
mer tid på patientvård ökar chanserna 
till ökad patientsäkerhet.  
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Usher, K., Woods, C., 
Parmenter, G., 
Hutchinson, M., 
Mannix, J., Power, 
T.,Jackson, D. (2017). 
Australien. 
International Journal 
of Nursing Studies, 71, 
89–96. Self-reported 
confidence in patient 
safety knowledge 
among Australian 
undergraduate nursing 
students: A multi-site 
cross-sectional survey 
study. 

Syftet är att beskriva första, 
andra och tredje årets 
sjuksköterskestudenters 
grundutbildning, genom att 
undersöka 
sjuksköterskestudenters 
självförtroende gällande 
patientsäkerhetsarbete.  

 

Design: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie, online enkäter. 
Deltagare: 1319 
sjuksköterskestudenter från 7 
australienska universitet i 3 
olika stater. 
Datainsamling: Online 
enkäter 
Analys: Beskrivande statistik-
instrument. 

 

Resultatet visade på att deltagarna var 
mest övertygade i lärandet av de kliniska 
säkerhetsfärdigheterna och minst säkra 
på de sociokulturella dimensionerna för 
att arbeta i team med annan 
vårdpersonal, hantera säkerhetsrisker 
och förstå mänskliga- och miljömässiga 
faktorer. Endast 59% av studenterna 
kände sig övertygade om att de kunde 
närma sig någon som utövar osäker vård. 
75% av studenterna var överens om att 
det var svårt att ifrågasätta besluten eller 
handlingarna hos de med mer auktoritet 
och 78% var oroade över att de skulle 
utsättas för disciplinåtgärder om de 
gjorde ett allvarligt fel. 
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Jangland, E., Nyberg, 
B., & Yngman, U. P. 
(2016). Sverige.  
Scandinavian Journal 
of Caring 
Sciences, 31(2), 323–
331. “It’s a matter of 
patient safety”: 
understanding 
challenges in everyday 
clinical practice for 
achieving good care on 
the surgical ward - a 
qualitative study.  

Syftet är att utforska 
situationer och processer 
som stödjer eller hindrar en 
bra- och säker patientvård 
på kirurgiska avdelningar.  

 

Design: Beskrivande kvalitativ 
Deltagare: 10 st. chefer för 
kirurgiska vårdavdelningar 
Datainsamling: Intervjuer 
med reflektiv teknik.  
Semikonstruerad intervjuguide. 
Analys: Systematisk 
textkondensation från Malterud 
(2012). 

Resultatet visar på att det är en stor 
diskrepans mellan kliniska riktlinjer och 
vad som faktiskt kan utföras i klinisk 
praxis för att uppnå god och säker vård. 

Det är chefernas ansvar att se till att 
vården på enheterna är säker, de bör 
även skapa en hög etisk standard där 
sjuksköterskor har resurser att ge god 
vård till patienterna. 
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Cho, E., Lee, N.-J., 
Kim, E.-Y., Kim, S., 
Lee, K., Park, K.-O., & 
Sung, Y. H. (2016). 
Korea. International 
Journal of Nursing 
Studies, 60, 263–271. 
Nurse staffing level and 
overtime associated 
with patient safety, 
quality of care, and care 
left undone in 
hospitals: A cross-
sectional study. 

 

Syftet med studien var att 
undersöka sambandet 
mellan 
sjuksköterskepersonal och 
övertid med 
sjuksköterskornas upplevda 
patientsäkerhet, vårdkvalité 
och utebliven vård.  

 

Design: Kvantitativ 
tvärsektionsundersökning  
Deltagare:  60 sjukhus i 
Sydkorea. Sjuksköterskor med 
patientnära arbete. 
Datainsamling: Enkäter efter 
Aikens (2011) 
Analys: Data från 3037 
sjuksköterskor och 
organisatoriska karaktärer från 
51 sjukhus. Beskrivande analys 
och statistik. 

Resultatet visade på att högre antal 
patienter per sjuksköterska ökar risken 
till sämre patientsäkerhet med sämre 
kvalité i omvårdnadsarbetet samt brister 
i att hinna med arbetet. För 
sjuksköterskor som arbetar övertid ökar 
risken med 88 % för bristande 
patientsäkerhet, 45 % ökad risk för sämre 
omvårdnad och 86 % ökning i utebliven 
omvårdnad.  
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Steege, L. M & Dykstra, 
J. G. (2015). USA. 
Applied 
Ergonomics, 54, 19–26. 
A macroergonomic 
perspective on fatigue 
and coping in the 
hospital nurse work 
system.  

Syftet var att utforska de 
faktorer som bidrar eller 
förebygger utmattning, 
hinder eller hjälpmedel för 
sjuksköterskor som arbetar 
inom sjukhusen.  

 

Design: Intervjuer som 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys 
Deltagare: 22 sjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer 
med semikonstruerad 
intervjuguide 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys (SEIPS) modell. 
 

Resultatet ger vägledning om vad 
sjuksköterskor uppfattar som bidrar till 
trötthet och faktorer som är hjälpsamma 
och skadliga för att klara av trötthet i sitt 
arbetssystem. Konsekvenser för 
trötthetsriskhanteringssystem diskuteras 
också, särskilt vikten av att upprätthålla 
sjuksköterskans självständighet i 
beslutsfattandet när man genomför 
trötthetsinsatser eller motåtgärder. 
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Steege, L. M., & 
Rainbow, J. G. (2016). 
USA. International 
Journal of Nursing 
Studies, 67, 20–28. 
Fatigue in hospital 
nurses — ‘Supernurse’ 
culture is a barrier to 
addressing problems: A 
qualitative interview 
study.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka 
hinder och hjälpmedel inom 
sjuksköterskornas 
arbetssystem, uppfattningar 
om trötthet, vårdkultur och 
konsekvenser för 
vårdpersonalen.   

 

Design: Beskrivande kvalitativ 
innehållsanalys med 
semikonstruerade intervjuer. 
Deltagare: 22 sjuksköterskor 
inom intensivvård och 
medicinsk kirurgiska 
avdelningar i USA. 
Datainsamling: Intervjuer 
med semikonstruerad 
intervjuguide 
Analys: Transkribering och 
innehållsanalys efter (SEIPS) 
modell. 

 

Resultatet visar på att sjuksköterskorna 
upplevde trötthet och hade olika 
perspektiv på av att ta itu med tröttheten. 
Vårdkulturen definieras som 
”Supernurse”. Denna vårdkultur är ett 
hinder för att lösa utmattningen hos 
sjuksköterskor och den professionella 
vårdkulturen behöver nya värderingar att 
luta sig mot där patientsäkerheten stärks. 
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Lee, T-Y., Sun, G-T., 
Kou, L-T., Yeh, M-L. 
(2017). Taiwan. 
Technology & Health 
Care, 25(5), 917–
928.The use of 
information technology 
to enhance patient 
safety and nursing 
efficiency.  

 

Syftet var att avgöra om 
användning av 
informationssystem 
förbättrade 
patientsäkerheten och 
kvalitén på omvårdnaden på 
ett sjukhus i Taiwan.  

 

Design: Kvasi-experimentell 
design med före och efter tester 
Deltagare: Sjuksköterskor och 
patienter. 
Datainsamling: Enkäter från 
100 sjuksköterskor och 615 
patienter 
Analys: Statistikprogram. 

Resultatet visade på att användningen av 
informationssystem förbättrade 
patientsäkerheten. Tiden reducerades 
från 9,1 minut – 3,7 minuter gällande 
journaldokumentation. Läkemedelsfel 
reducerades från 0,39 % - 0.08 %. 
Streckkoder för blodprovstagning 
reducerades från 10 – 0 samt att 
transporten av blodproven reducerades 
från 0.42 % - 0 %.  
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Smith, S. A., Yount, N., 
& Sorra, J. (2017). USA. 
BMC Health Services 
Research, 17, 1–
9. Exploring 
relationships between 
hospital patient safety 
culture and Consumer 
Reports safety scores.  

 

Syftet var att undersöka om 
uppfattningen om 
säkerhetskulturen från 
vårdpersonal är relaterar till 
patienters tillfredställelse av 
vårdupplevelse. 

 

Design: Kvantitativ 
undersökningsmetod baserad på 
federala databaser samt 
undersökningar från 
vårdpersonal och patienter.  
Deltagare: Anställda och 
patienter på 164 sjukhus.  
Datainsamling: Enkäter 
Analys:  Databaser jämför 
säkerhetskulturen och 
patientnöjdheten på de olika 
sjukhusen. Relationen mellan 
vad vårdpersonal och patienter 
från samma sjukhus rapporterar 
kopplas samman för att hitta 
samband. 

Det finns samband mellan 
vårdpersonalens uppfattningar av 
säkerhetskulturen och patientnöjdheten. 
När chefer gör ansträngningar att 
förbättra säkerhetskulturen så ger detta 
resultat i patientnöjdhet. 
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BILAGA C KVALITATIV GRANSKNING 

 Enligt Friberg (2017) sida 187. 

 

KVALITATIVA STUDIER: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta iså fall formulerat och 
avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  Hur är dessa i sådana fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 
beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D KVANTITATIV GRANSKNING  
 
Enligt Friberg (2017) sida 188. 

 

KVANTITATIVA STUDIER: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta iså fall formulerat och 
avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  Hur är dessa iså fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 
beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur har urvalet gjorts, t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)  

• Hur har data analyserats?  Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet?  

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 
generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. Vårdvetenskapliga antaganden? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA E RESULTAT 

Tabell 2, översikt, resultat 

Kategori Faktorer som 

påverkar 

patientsäkerheten 

Avvikelsehantering Vårdkultur Patientsäkerhetsutbildning  

Subkategori Arbetsbelastning, tid 

och antalet patienter 

Vårdplatser 

Hierarkier 

Kompetens 

Teamarbete och 

kommunikation 

Eget individansvar 

Alla avvikelser tas inte 

upp 

Avvikelser avslutas 

inte ordentligt 

Gehör från chefer och 

ledning  

Sjuksköterskan 

 

Den goda och 

den dåliga 

vårdkulturen  

Kompetensutbildning  

Kod Patientsäkerheten 

kan brista vid för 

många patienter 

Alltid tjafsigt 

omkring vart 

patienterna ska 

Hierarki med det 

medicinska 

perspektivet lever 

kvar 

Patientsäkerheten 

påverkan av 

bemanning & 

kompetens 

Arbetar ihop med 

hela teamet – läkare, 

sjuksköterska & 

undersköterska 

 

Professionen eget 

individansvar 

rapportera risker 

Alla avvikelser tas 

absolut inte upp 

Vi tar det inte hela 

vägen 

Chefer lyssnar till- och 

från, för lite gehör 

 

Jag hade stora 

problem att 

hinna som ny 

sjuksköterska 

Finns alltid 

motstånd i 

vårdkulturen  

 

Inga specifika kurser i 

patientsäkerhet 

Trots tjat, utbildning och 

föreläsningar glappar det 

fortfarande 

 

 
 



 

 

BILAGA F ANALYSPROCESS  

Tabell 3, översikt, analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori  

6 patienter det är de 
absolut bästa för annars 
känner man sig otillräcklig 
alltså 7 patienter det är för 
mycket eller alltså det går ju 
man hanterar ju de absolut 
men det känns som att man 
gör det på ett bristande sätt 
då i såna fall så 6 patienter 
skulle jag säga är det mest 
ultimata definitivt med 6 
patienter hinner man i alla 
fall på min våran avdelning 
de tycker jag de hinner man 
med 6 patienter sen är det 
inte så här att de beror ju 
på om nånting inträffar om 
nån blir kritiskt sjuk så är 
det ju jättesvårt alltså då 
hinner man ju då får man ju 
prioritera om fast då tycker 
jag ändå att 6 patienter är 
ändå på nåt sätt hanterbart 
i alla fall men det är ju ah 
svårt men 6 patienter tror 
jag är det absolut ultimata 
det tillför mycket i alla fall 
för min del så är det så 
antal patienter främst alltså 
för att ja jag vet inte det är 
väl det som är främst 
avgörande sen är det ju 
klart hinner jag inte att gå 
och käka det hinner jag 
kanske inte alltid om man 
har 6 eller över 6 patienter 
liksom men då blir det ju 
ännu mer patient osäkert 
eftersom att jag är trött och 
inte har ätit men alltså 6 
patienter de jag tycker att 
man hinner de faktiskt 

sex patienter det 
bästa, annars 
otillräcklig, sju är 
för mycket gör 
arbetet på ett 
bristande sätt, sex 
patienter hinner 
man med, men 
beror på om något 
inträffar, någon 
blir kritiskt sjuk så 
är det jättesvårt, 
då får man 
prioritera om, sex 
patienter 
hanterbart, antalet 
patienter som är 
främst avgörande, 
men hinner jag 
inte äta och det 
hinner jag inte 
alltid om man har 
sex eller över, då 
blir det ännu mer 
patientosäkert 
eftersom att jag är 
trött och inte har 
ätit 

 

Patientsäkerheten 
beror främst på 
antalet patienter 
man har hand om 
 
6 patienter är 
hanterbart 

7 patienter gör 
arbetet på ett 
bristande sätt 

Om någon av 
dessa sex blir 
kritiskt sjuk blir 
det svårt 

Hinner inte alltid 
gå och äta lunch 
om man har sex 
patienter 

Patientosäkert 
eftersom jag är 
trött och inte har 
ätit 

 

Arbetsbelastning, 

tid och antalet 

patienter 

 

Faktorer som 

påverkar 

patientsäkerheten 

 

 
 



 

 

 
BILAGA 1A. INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 
 

Patientsäkerhetsarbete ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande till intervjuer som kommer att resultera i ett 

examensarbete vid Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete på vårdavdelningar. Intervjuerna kommer att spelas in på en ljudfil 

och därefter transkriberas ordagrant för att sedan analyseras av Malin Nordberg och Sandra 

Trivunovic, sjuksköterskestudenter. Intervjun kan ske på vårdavdelning innan eller efter ditt 

arbetspass, i ditt hem eller på annan plats som du önskar och beräknas ta cirka 30–60 

minuter. 

Intervjufilen och det utskrivna materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Handledare, studenter, opponenter och examinatorer kan vid behov läsa de avidentifierade 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att kodas för att avregistrera identitet eller sammanhang. 

Konfidentialitetskravet är garanterat. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan motivering. Vi ser framemot din kontakt och ditt deltagande i 

detta examensarbete. Vänligen kontakta oss via nedanstående mail senast den 7 december. 

Intervjuer kan påbörjas under vecka 49. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student: Malin Nordberg 

 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 

 611 83 Nyköping 

 E-post: mng16004@student.mdh.se 

Student: Sandra Trivunovic 

 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV  

611 83 Nyköping 

 E-post: stc16001@student.mdh.se 

Handledare: Lise-Lotte Franklin Larsson  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV  

Mälardalens Högskola 

631 05 Eskilstuna 

E-post: lise-lotte.franklin.larsson@mdh.se 

 

 

Samtycke medgivet    Datum 

 

 ………………………………………………………………………………. 

mailto:mng16004@student.mdh.se
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BILAGA 1B. INFORMATIONSBREV TILL 

VERKSAMHETSCHEF 

 
Ansökan om att intervjua sjuksköterskor vid denna vårdavdelning.  

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV, Mälardalens Högskola, planerar studenterna 

Malin Nordberg och Sandra Trivunovic att genomföra ett examensarbete under vintern 

2018/2019.  Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete på 

vårdavdelningar. Härmed ber vi om tillstånd hos verksamhetschef att genomföra intervjuer 

med cirka tio stycken sjuksköterskor för examensarbetet. Sjuksköterskorna kommer att 

erbjudas deltagande i examensarbetet och detta är helt frivilligt och det kan när som helst 

avbrytas utan motivering. Intervjuerna kommer att spelas in på en ljudfil och därefter 

transkriberas ordagrant för att sedan analyseras av Malin Nordberg och Sandra Trivunovic, 

sjuksköterskestudenter. Intervjufilerna och de utskrivna materialen kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Handledare, studenter, opponenter och examinatorer har även 

möjlighet att läsa våra intervjuer vid behov. Materialet som samlas in är endast till för detta 

examensarbete. Resultatet kommer att offentliggöras via ett slutseminarium för att sedan 

publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) samt i DiVA-systemet för Mälardalens 

högskola och blir därmed sökbart via Google. Malin Nordberg och Sandra Trivunovic ges 

härmed tillåtelse att intervjua sjuksköterskor inom denna vårdavdelning. Detta 

examensarbete är godkänt av forskningsetiska kommittén vid Mälardalens högskola. Vi 

bifogar även informationsbrev till informanter som önskas mailas ut av dig till 

sjuksköterskor. Examensarbetet önskar deltagande av 10 st sjuksköterskor. Intervjuer kan 

påbörjas under v 49, vi behöver svar senast fredagen den 7 december för medverkan.  

Student: Malin Nordberg 

 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 

 611 83 Nyköping 

 E-post: mng16004@student.mdh.se 

Student: Sandra Trivunovic 

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV  

611 83 Nyköping 

E-post: stc16001@student.mdh.se 

Handledare: Lise-Lotte Franklin Larsson  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV  

Mälardalens Högskola 

631 05 Eskilstuna 

E-post: lise-lotte.franklin.larsson@mdh.se 

 

Samtycke medgivet    Datum 
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BILAGA 2. SAMTYCKESBLANKETT 
 

                
SAMTYCKE 

 
Till deltagande i examensarbetet:  
”Patientsäkerhetsarbete ur ett sjuksköterskeperspektiv”   
 
 
 
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella 

examensarbetet och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom 

informationen och att ställa frågor. 

Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i  examensarbetet 
- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 
 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att 
ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 
 
 

 

Deltagarens underskrift Datum 
 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 
 
 
1. Hur tycker du att patientsäkerheten är för patienterna idag? 
 
2. Berätta om hur du upplever förutsättningarna att erbjuda en god och patientsäker vård 
utifrån professionens riktlinjer och vårdteorier? 
 
3. Finns det tillräckligt med kompetens och resurser tillgängligt för att erbjuda en 
patientsäker vård? 
Vilket stöd får ni av cheferna? 
 
4. Hur upplever du att utbildning, inskolning och handledning fungerar relaterat till 
patientsäkerhet? 
 
5. Hur upplever du att ni samtalar kring patientsäkerhet sjuksköterskor emellan? 
Får ni stöd av varandra eller står man ensam om man försöker driva patientsäkerhet? Berätta 
om dina erfarenheter. 
 
6. Lär ni av era misstag? 
 
7. Vad önskar du för stöd för att förbättra patientsäkerheten? 
 
8. Finns det något mer du vill lyfta fram eller tänker på som är viktigt att belysa om 
patientsäkerheten? 
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