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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor har ett ansvar att ge en patientsäker omvårdnad och att arbeta 

för att förebygga vårdskador. Förbättringar i patientsäkerheten har skett, men det 

uppkommer fortfarande händelser som leder till brister i patientsäkerheten varje år. 

Problem: Att det sker händelser som leder till att patientsäkerheten i omvårdnaden brister 

finns dokumenterat, men inte hur sjuksköterskorna erfar vad orsaken är. För att det 

kunskapsglapp som råder ska kunna minskas behöver sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patientsäkert utforskas. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patientsäkert. Metod: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Sjuksköterskorna 

erfor att en god kommunikation, kunskapsutveckling, samarbete och ett gott ledarskap 

behövdes för att ge en patientsäker vård och en god omvårdnad. En stressfylld omvårdnad 

riskerade sjuksköterskors förmåga att vårda patientsäkert. Även det individuella ansvaret 

sågs som en central påverkan att utföra en patientsäker vård. Slutsats: Sjuksköterskornas 

erfarenhet av patientsäkerheten i omvårdnaden varierade. Stress i omvårdanden och 

individens vilja att ta eget ansvar påverkar möjligheterna att uppfylla en patientsäker 

omvårdnad.  

Nyckelord: bemanning, kommunikation, kunskap, litteraturstudie, samarbete, vårdskador  



ABSTRACT 

Background: Nurses’ have a responsibility to provide patient-safe care and work to prevent 

healthcare damages. Improvements in patient safety have been made, but events still occur 

that lead to deficiencies in patient safety every year. Problem: There are events that lead to 

compromised patient safety in nursing care being documented, but not how the nurses have 

experience of what the cause is. In order to reduce the knowledge gap, insights in nurses' 

experiences of attending to patient safety are needed. Aim: The aim is to describe nurses´ 

experiences of patient safety care. Method: Systematic literature review. Result: In order to 

perform nursing with high patient safety, communication, knowledge development, 

cooperation and leadership were required. The two central parts were developed, and which 

affected the safety of the nurses' experiences was the time for nursing and the care staff's 

competence. Conclusion: The nurses' experience of patient safety in nursing varied. Time 

and competence affect the possibilities of fulfill safe care for the patients. 

Keywords: communication, healthcare damages, knowledge, literature study, staffing, 

teamwork  
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1 INLEDNING 

Intresseområdet för examensarbetet inspirerades av förslag från Akademin för hälsa, vård 

och välfärd (HVV), Mälardalens högskola. Intresset för området uppkom under den 

verksamhetsförlagda utbildning där författarna till detta examensarbete upplevde en hög 

frekvens av nyuppkomna trycksår och vad sjuksköterskorna i sitt arbete gjorde för att 

förebygga och undvika dessa.  Sjuksköterskorna har ett ansvar i sin profession att ge en 

omvårdnad som är patientsäker och att arbeta förebyggande för att undvika vårdskador. För 

att kunna uppfylla detta ansvar i den kommande professionen ansåg vi att en fördjupad och 

utvecklad kunskap behövdes. Då detta är en central del behövs en utvecklad förståelse av vad 

sjuksköterskor erfar påverka möjligheten till att utföra en patientsäker omvårdnad.  

2 BAKGRUND 

I denna del beskrivs patientsäkerhet, lagar och styrdokument samt tidigare forskning. Det 

teoretiska perspektivet, Virginia Hendersons omvårdnad- behovsteori presenteras. 

Bakgrunden avslutas sedan med problemformulering. 

2.1 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet är ett begrepp som återkommer i detta examensarbete. Det innebär att 

patienten inte ska skadas eller riskeras att skadas i omvårdnadsåtgärder inom hälso- och 

sjukvården och innebär att patienten ska få de åtgärder som krävs för att tillgodose 

patientensbehov och främja en god hälsa. Patientsäkerheten ska verka som ett skydd mot 

vårdskada och undvika att en patient skadas eller riskera att skadas i samband med den vård 

och omvårdnad som ges (Patientsäkerhetslagen [PL], SFS 2010:659). 

2.1.1 Vårdskada 

Vårdskada innebär att patienten ska ha utsatts för ett ökat lidande, drabbats av kroppslig 

eller psykiskt skada eller sjukdom, eller att patienten har avlidit till följd av vårdskada. Ett 

lidande hos patienten kan uppstå i situationer där patienten fått fel vård eller att 

omvårdnadsåtgärder varit av dålig kvalité eller uteblivit (Socialstyrelsen, 2017b). Exempel på 

vårdskada kan vara försenade eller uteblivna diagnoser och behandlingar, vårdrelaterade 

infektioner, fallskador, trycksår eller bristande omvårdnad (Öhrn, 2014). För att klassas som 
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en vårdskada ska även incidenten kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits i tid 

vid kontakt med hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017b). 

2.1.2 Patientsäkerhetsarbete 

Det arbete som görs för att analysera, fastställa och eliminera orsaker till risker och negativa 

händelser benämns som patientsäkerhetsarbete. Händelser som inträffar behöver utredas så 

att hälso- och sjukvårdspersonalen utvecklar ett förebyggande arbete för att minska risken att 

händelsen sker på nytt (Socialstyrelsen, 2017a). Ett väl fungerande systematiskt arbete är 

grunden för en hög patientsäkerhet och det är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att 

bibehålla detta (PL, SFS 2010:659). En hög patientsäkerhet är resultatet av ett gemensamt 

arbete, där säkerheten tillsammans skapas i varje moment. Detta kännetecknas av ett aktivt 

riskförebyggande arbete för att undvika vårdskador och undanröja de risker som finns 

(Socialstyrelsen 2017c). 

2.1.3 Säkerhetskultur 

Säkerhetskulturen har stor betydelse för arbetet. Det speglar de attityder, värderingar och 

uppfattningar som personal och chefer gemensamt har för säkerheten och arbetsmiljön. En 

god säkerhetskultur går att relatera till en god arbetsmiljö och för att detta ska vara möjligt 

krävs det att den är anpassad efter de som arbetar och befinner sig i den. Arbetsmiljön och 

säkerhetskulturen påverkas av hur chefer leder arbetet och att den är god är en av de största 

uppgifter som cheferna har (Arbetsmiljöverket, 2017). Med en god säkerhetskultur är målet 

att skapa en säker arbetsplats och den påverkas av chefer och deras prioriteringar, att hälso- 

och sjukvårdspersonalen har ett intresse att tillsammans arbeta för förbättringar genom 

utveckling, kommunikation och deras beteende (Svenskt näringsliv). För att nå detta mål är 

det viktigt att alla tar lärdom av tidigare händelser och att klimatet och förhållningssättet 

främjar rapportering och diskussioner kring säkerheten utan att skuldbelägga varandra 

(Socialstyrelsen, 2017d).  

2.2 Sjuksköterskans ansvar enligt lagar och styrdokument 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa lidande samt lindra befintligt lidande. Sjuksköterskan ska aktivt i omvårdnaden 

alltid sätta patientens säkerhet och värdighet i fokus. Sjuksköterskan ska även respektera 

människan och dess olikheter samt ta hänsyn till dessa i omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Den legitimerade sjuksköterskan är skyldig att följa regelverk, 

arbeta för att främja en ökad patientsäkerhet och förbygga att patienten drabbas av eller 

utsätts för risk för vårdskada. Detta arbete sker genom att identifiera risker samt rapportera 

händelser som verkat negativt för patientsäkerheten. Sjuksköterskan är även skyldig att 

använda sig av standardiserade metoder för säker informationsöverföring samt arbeta med 

förbättringsåtgärder med syfte att främja patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 
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Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska och ICN:s etiska kods riktlinjer av 

vilka skyldigheter sjuksköterskan har i sitt yrke stödjs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 2017:30) som syftar till alla människors lika rättighet till stöd för att uppnå hälsa. 

Prioriteringar ska göras så att den patient som är i störst behov av sjukvård får vård och 

omvårdnad först. All vård och omvårdnad som ges ska ges med värdighet och respekt för 

varje enskild patient. Vården ska vara av kvalitet, patientsäker och pålitlig med vetenskapligt 

beprövade åtgärder (HSL, SFS 2017:30). Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska och ICN:s etiska kods riktlinjer stödjs även av patientsäkerhetslagen som syftar 

till att sjuksköterskan är skyldig till att bedriva en säker omvårdad och säkerhetsställa en hög 

patientsäkerhet. Sjuksköterskan behöver vara medvetna om vilka risker som råder och kan 

orsaka vårdskada hos patienten. Att rapportera händelser som lett eller kunnat leda till en 

vårdskada är en central del för att en patientsäker omvårdnad (PL, SFS 2010:659). 

Sjuksköterskan är även skyldig att föra journal och har själv ansvaret för det skrivna. 

Journalen ska innehålla god skriftlig kvalitet samt innehålla den information som krävs för 

att bedriva en omvårdnad med en hög patientsäkerhet (Patientdatalagen [PDL], SFS 

2008:335). Patienten har även rätt till att få ta del av journalhandlingar och då också 

information om att en vårdskada har eller kunde ha inträffat, samt vilka åtgärder som har 

eller ska vidtas för att det inte ska ske på nytt. Patienten har även rätt till att få information 

rörande vilka rättigheter patienten har och hur patienten kan gå tillväga för att anmäla en 

händelse till IVO (PL, SFS 2010:659). Patienten har rätt till den information som krävs för att 

kunna ge sitt samtycke och godkännande inför behandlingar och omvårdnadsåtgärder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Patientsäkerhetens utveckling 

Området omvårdnad har varit ledande i utvecklingen av patientsäkerheten sedan 

Nightingale. Utvecklingen patientsäkerheten genomgått sedan dess har möjliggjort för 

dagens hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera risker och fel som uppstått eller kan 

uppstå i omvårdnaden (Tran & Johnsson, 2010). Idag får patientsäkerhetsfrågor och 

patientsäkerhetsarbetet allt mer uppmärksamhet på vårdavdelningar och allt fler i 

omvårdnadspersonalen upplever att de har en god kunskap kring vad patientsäkerhetsarbete 

innebär och hur de kan arbeta för att förebygga vårdskador (Ridelberg, Roback, Nilsen & 

Carlfjord, 2016). Tidigare forskning har visat ett samband mellan säkerhetskulturen på en 

avdelning och patientsäkerhetens kvalitet (Kear & Ulrich, 2015; Lee et al., 2019). För ca 15 år 

sedan publicerades en rapport som uppmärksammade de fel i vården som uppstått men som 

hade kunnat förebyggas. De fel och misstag som beskrevs var olika allvarliga och delar av 

dem resulterade i dödlig utgång. Denna rapport resulterade i att patientsäkerhet började 

uppmärksammas allt mer och en stor ansträngning lades ner på att förbättra 

patientsäkerheten. Rapporten visade även att det finns ett samband mellan hur 

omvårdnadspersonalen arbetar och vilken säkerhetskultur som finns på avdelningen. 
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Sambandet visar sig genom de misstag som uppkommer i omvårdnaden, samt hur många av 

dessa misstag som leder till dödsfall. När sambandet mellan säkerhetskulturen och utfallet i 

patientsäkerheten först uppmärksammades förstod de att en förändring i 

patientsäkerhetskulturen behövde göras för att vården skulle bli mera patientsäker då 

säkerhetskulturen på en avdelning påverkar hur hälso- och sjukvårdspersonalen agerar (Kear 

& Ulrich, 2015).  

2.3.2 Chefernas ansvar 

Organisationen och avdelningschefen har ett ansvar i att frågor kring patientsäkerheten tas 

på allvar och att de ser patientsäkerhet som någonting som behöver arbetas med 

kontinuerligt för att förbättra (Kear & Ulrich, 2015; Lee et al., 2019; Ridelberg et al., 2016; 

Wong, Cummings & Ducharme, 2013). Att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förtroende 

för chefens ledarskap är nödvändigt för att bibehålla en hög patientsäkerhet och det är därför 

viktigt att hitta den ledarstil som fungerar mest optimalt inom den aktuella arbetsgruppen 

(Wong et al., 2013). Personer som arbetar med patientsäkerhet inom vårdavdelningar 

beskriver att ett gott stöd från chefer och landsting är nödvändigt för en god patientsäkerhet. 

Vikten av en god organisationskultur på vårdavdelningen beskrevs även som betydande för 

utfallet i patientsäkerheten på avdelningen. Organisationskulturen bör stödja och främja 

hälso- och sjukvårdspersonalen att rapportera in de avvikelser som sker utan att på något sätt 

skuldbelägga individen (Nygren et al., 2013).  Genom att påverka hur omvårdnadspersonalen 

ser på att rapportera misstag påverkar det i sin tur hur många av dessa avvikelser som blir 

rapporterade (Kear & Ulrich, 2015). Idag ser de flesta chefer patientsäkerheten som viktig 

och stödet för patientsäkerhetsarbete har förbättrats (Nygren et al., 2013). Forskning visar att 

ett uteblivet stöd från chefer resulterar i att allt färre väljer att rapportera de avvikelser som 

uppstår på grund av rädsla för hur de blir bemötta och att de inte tas på allvar (Kear & Ulrich, 

2015). 

På en avdelning är det avdelningschefen som har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten 

och hälso- och sjukvårdspersonalen har som ansvar att följa det som bestämts (Weaver & 

Lindgren, 2017). Avdelningschefen har även ett ansvar i att se till att hälso- och 

sjukvårdspersonalen får återkoppling på tidigare händelser där någonting i 

patientsäkerheten brustit och att hälso- och sjukvårdspersonalen ges möjlighet att diskutera 

hur de ska göra för att förebygga att det inte händer igen (Lee et al., 2019). För att kunna 

diskutera hur de ska arbeta förebyggande är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen är 

medvetna om vilka risker som finns i omvårdnaden. Att förmedla denna medvetenhet är ett 

ansvar avdelningschefen har i sitt ledarskap (Wong et al., 2013). Att organisationen stöttar 

hälso- och sjukvårdspersonalen i patientsäkerhetsarbetet leder till en mer inspirerad hälso- 

och sjukvårdspersonal med ökad medvetenhet och ger ett större engagemang (Ridelberg et 

al., 2016). Detta ses som viktigt då en engagerad hälso- och sjukvårdspersonal ger möjlighet 

till en positiv förändring och utveckling för patientsäkerheten (Brooks Carthon et al., 2019). 

Patientsäkerheten i omvårdnaden påverkas positivt av att kontinuerligt göra riskanalyser och 

rapportera in incidenter som händer. Hur patientsäkerhetsarbetet ser ut påverkas även av 

den svenska lagstiftningen (Nygren et al., 2013).  



5 

Chefen har ansvar att sätta in insatser och ta till åtgärder när en avvikelse skett för att en 

förbättring ska kunna ske och inte uppkommer igen. Därför är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen rapporterar in avvikelser som skett eller hade kunnat ske. Om de inte 

rapporteras in ser inte cheferna alltid att ett problem finns och vet därför inte heller om att 

patientsäkerheten brister och kan därför inte sätta in någon förbättringsåtgärd (Brooks 

Carthon et al., 2019). Tidigare forskning beskriver att för att risker och brister i vården tidigt 

ska kunna identifieras är det av vikt att chefer och organisationskulturen även främjar för ett 

gott samarbete. För detta är det viktigt att arbetsgruppen har en chef som ses som en tydlig 

ledare som leder genom ett gott ledarskap och på så sätt hjälper arbetsgruppen att skapa ett 

fungerande samarbete genom respektfulla relationer och integration både inom och mellan 

olika professioner (Whitehair, Hurley & Provost, 2018). Ett gott samarbete mellan chefer och 

hälso- och sjukvårdspersonal, inom arbetsgruppen och mellan olika vårdenheter har visats 

vara viktigt för patientsäkerheten då det är förknippat med en lägre dödlighet hos 

patienterna, kortare vårdtider, ett minskat antal vårdrelaterade infektioner och färre fall (Lee 

et al., 2019). 

2.3.3 Brister i patientsäkerheten  

Under år 2018 fick IVO in 2009 Lex Maria anmälningar varav 85 av dessa ledde till beslut 

om fortsatt tillsyn i nytt ärende (IVO, 2018a). Orsaken till att brister i patientsäkerheten och 

eventuell vårdskada uppstår har granskats och resultatet visat att det finns väldigt många 

olika orsaker, och i flertalet av fallen som granskats var det inte enbart en orsak utan en 

kombination av flera (Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2017; Källberg et 

al., 2015). 36% av de lex Maria anmälningar som kom in år 2018 berörde vård och 

behandling (IVO, 2018b). Exempel på brister som visats i vård och behandling är att 

patienten fått genomgå fel undersökningar, att vård eller omvårdnad uteblivit samt att 

förändringar i patientens allmäntillstånd inte upptäckts i tid vilket resulterat i att beslut 

fattats på felaktiga grunder och därför utgjort en risk för patientens mående och 

patientsäkerheten (Andersson et al., 2017; Tran & Johnsson, 2010). Utöver det har det visat 

sig leda till förlängda vårdtider, en ökad risk för komplikationer och ett lidande hos patienten 

(Andersson et al., 2017). Största orsaken till brister i patientsäkerheten är mänskliga faktorer, 

där exempelvis undersökningar inte görs tillräckligt noggrant och leder till att information 

missas (Källberg et al., 2015). En bristande vård och behandling kan leda till att väsentlig 

information om patienter går förlorad (Brooks Carthon et al., 2019). 

Tidigare forskning visar att en bristande kommunikation leder till ett sämre samarbete (Lee 

et al., 2019) och beskriver även vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen för att främja 

kommunikationen kontinuerligt ger varandra den information som krävs i situationen 

(Whitehair et al., 2018). Att kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, men 

också mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten förbättras och utvecklas beskrivs av 

forskare som viktigt för att patientsäkerheten ska bli bättre (Nygren et al., 2013). Att 

involvera patienten i sin egen omvårdnad ses som viktigt för patientens välmående och för att 

uppnå en hög patientsäkerhet (Andersson et al., 2017; Nygren et al., 2013). De flesta patienter 

önskar få information kring sin sjukdom och behandling för att känna sig delaktiga (Lovink, 

Kars, de Man-van Ginkel & Schoonhoven, 2015). Patienten har rätt till korrekt och tillräcklig 
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information om sig själv och den information patienten ger hälso- och sjukvårdspersonal som 

är relevant är viktigt att den dokumenteras (Andersson et al., 2017). Brister i 

informationsöverföringen stod för 8 % av alla Lex Maria anmälningar 2018 behandling (IVO, 

2018b). När kommunikationen är ineffektiv och brister finns en risk att information går 

förlorad. Detta kan gälla mellan kollegor när information angående en patient överlämnas, 

men även i kommunikation uppåt till avdelningschefer (Brooks Carthon et al., 2019). Att ge 

otillräckligt med information vid överlämning av patienter vid skiftbyte eller mellan olika 

enheter är ett problem, och brister har visat sig kunna ske både muntligt och skriftligt 

(Källberg et al., 2015; Tran & Johnsson, 2010). Detta syns extra tydligt när samarbetet mellan 

kollegor inte fungerar och ses som en av de stora orsakerna till att patientsäkerheten brister 

(Källberg et al., 2015).  

Forskare beskriver att en av de stora konsekvenser som resulteras i av ett bristande 

patientsäkerhetsarbete är fall och fallskador. Det beskrivs enligt en granskning av lex Maria 

anmälningar som den händelse som orsakar mest allvarliga konsekvenser på äldreboenden. 

Detta på grund av komplikationerna som kan uppkomma efter fallet om hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte är uppmärksam på förändringar i patientens allmäntillstånd. Dessa 

komplikationer har visats vara exempelvis att äldre människor varit sängliggande med stor 

smärta på grund av oupptäckta frakturer som inte läkt som de ska. I många av situationerna 

där fall skett har inte heller någon dokumentation gjorts. Utöver fall och fallskador beskrivs 

brister i dokumentationen som en av de största orsakerna till brister i patientsäkerheten 

(Andersson et al., 2017). Fall och fallskador står för 7 % av de lex Maria anmälningar IVO fått 

in behandling (IVO, 2018b). De vanligaste orsakerna till att ett fall sker är att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ej hjälpt patienten på ett korrekt sätt, att patienten blivit lämnad 

obevakad i en olämplig situation och att sänggrinden inte varit uppfälld och patienten därför 

fallit ur sängen. Detta kan leda till allvarliga vårdskador (Andersson et al., 2017). Flertalet av 

de fall som sker kan undvikas om hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kunskap och vet 

hur de ska agera i olika situationer, samt vilka konsekvenser en felaktig handling kan leda till 

(Ridelberg et al., 2016). Patienter beskriver att de känner sig mer trygga och säkra när de 

vårdas av hälso- och sjukvårdspersonal med stor erfarenhet, som är professionella och ger 

intrycket av att de vet vad de gör. Hur hälso- och sjukvårdspersonalen utför sina 

arbetsuppgifter påverkar hur väl patienten känner att den är trygg (Lovink et al., 2015). 

Tidigare forskning visar att en viktig aspekt i patientsäkerhetsarbetet och för att främja 

patienters upplevelse av trygghet är därför att kontrollera att hälso- och sjukvårdspersonalen 

besitter tillräckligt med kunskap för att utföra patientnära omvårdnadsarbete och även att de 

har kunskapen att arbeta med åtgärder i förebyggande syfte för att motverka och minska 

risken för fall och trycksår (Andersson et al., 2017).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Denna del presenterar det vårdvetenskapliga perspektivet som detta examensarbete utgår 

från. Det valda perspektivet är Virginia Hendersons omvårdnad och- behovsteori 

(Henderson, 1982). Perspektivet valdes då människan och patienten har ett stort varierande, 

eget, grundläggande omvårdnadsbehov inom sjukvården som behöver tillgodoses. 
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Hendersons teori belyser sjuksköterskans betydande roll i detta behov med syfte att öka 

säkerheten för patienten. Därför ansåg författarna till detta examensarbete att Hendersons 

omvårdnad och- behovsteori var relevant för detta examensarbete. 

2.4.1 Patientens unika omvårdnadsbehov 

Patienten är mer än en patient, det är även en människa med unika behov av omvårdnad. 

Patienten som människa behöver vara en central figur i omvårdnaden för att främja att 

patientens egna unika mål uppnås (Henderson, 1982). Alla människor har grundläggande 

behov och i situationer då människan inte själv kan tillgodose dem faller behovet av 

omvårdnad på sjuksköterskan (Henderson, 2006). Dessa grundläggande behov varierar även 

konstant under hela livets olika faser. Denna konstanta förändring till vad patientens 

omvårdnadsbehov faktiskt är för tillfället ställer stora krav och är tidskrävande inom 

omvårdnaden (Henderson, 1982). 

Den tionde grundkomponenten beskrivs som att hjälpa patienten att ge uttryck för sina 

önskemål, behov och känslor. Det kan vara svårt för patienten att ge uttryck för sin hälsa då 

hälsan både är kroppslig och själslig, vilket kan påverka patientens förmåga att identifiera 

och sortera det faktiska behovet. Patienten kan behöva få hjälp med att bibehålla sin hud ren 

och välvårdad med syfte att skydda den från skador, trycksår, svamp eller irritation. 

Patienten inom sjukvården har rätt till den hjälp, de hjälpmedel och material som krävs för 

att kunna bibehålla sin personliga hygien (Henderson, 1982).  

2.4.2 Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden 

Sjuksköterskan beskrivs som mor till yrket, vilket syftas på att sjuksköterskan behöver agera 

utanför sin egentliga profession i situationer där det inte finns någon annan personal i 

närheten. Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att hjälpa människan oavsett 

hälsotillstånd med syfte att uppnå hälsa eller en fridfull död. Sjuksköterskan behöver leda 

och arbeta tillsammans i arbetsgruppen för att nå det satta omvårdnadsmålet. För att 

möjliggöra detta behöver sjuksköterskan även skräddarsy en unik omvårdnadsplanering för 

patienten som görs genom att identifiera patients unika behov (Henderson, 1982). 

Sjuksköterskan ska utföra de åtgärder som krävs för att människan ska återfå hälsa, bevara 

och tillvarata sina egna resurser och funktionen (Henderson, 2006). Ett delmål i 

omvårdnaden är att hjälpa patienten att själv utföra eller assistera patienten i den mån som 

behövs på samma sätt som patienten själv hade gjort det om denne kunnat. Patienten ska så 

snart som möjligt kunna återgå till att vara en icke beroende människa (Henderson, 1982). 

Den åttonde och nionde grundkomponenten beskrivs som att skydda patienten från skador 

grundade i felhanteringar men även skador baserat på en bristfällig omvårdnad. Sjukvården 

ska kunna tillgodose människans unika behov, oavsett vilken vårdenhet det rör sig om. 

Vårdkvaliteten i omvårdnaden grundar sig till stora drag i sjuksköterskans utbildning, 

kompetens, erfarenhet och attityd till omvårdnaden. De mindre erfarna sjuksköterskorna 

besitter inte samma erfarenhet och kompetens för att kunna tillgodose patientens behov med 

en hög vårdkvalité. Den ökande mängd patienter som råder påverkar sjuksköterskans tid 
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med patienten, och att sjuksköterskan enbart förknippas med smärtsamma, komplicerade 

omvårdnadsmoment och undersökningar då mindre erfaren hälso- och sjukvårdspersonal får 

mindre smärtsamma omvårdnadsmoment delegerade till sig (Henderson, 1982).  

En viktig uppgift för sjuksköterskan är även, bortsett från att tillgodose omvårdnadsbehoven, 

att försäkra sig om att patienten uppfattar vad omvårdnadsåtgärderna innebär genom att 

förse patienten med väsentlig information. Detta för att främja patientens delaktighet i 

omvårdnaden (Henderson, 1982). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patientsäkerheten under de senaste åren förbättrats och blivit 

högre prioriterat. Trots detta brister fortfarande patientsäkerheten och kan leda till 

vårdskador samt ett ökat lidande hos patienten. Det är synligt att avdelningschefer ansvarar 

över att rapporteringar sker från hälso- och sjukvårdspersonalen när risk för vårdskada 

inträffar, med syfte att patientsäkerheten ska kunna uppfyllas enligt de krav som ställs. Detta 

då chefen har högsta ansvaret för att patientsäkerheten ska hålla en hög kvalitet, men utan 

rapporter om avvikelser kan inte rätt resurser sättas in för att tillgodose behoven. Det 

teoretiska perspektivet beskriver även behovet av att patienten får sina omvårdnadsbehov 

tillgodosedda av sjukvården på ett patientsäkert sätt. 

Ett problem som råder är att avdelningschefer inte är medvetna om var patientsäkerheten 

brister och vilka risker som föreligger i vårdandet. Denna medvetenhet behövs för att 

förebygga att en vårdskada uppstår. Patienterna kan utsättas för lidande som kunde 

förebyggas och hälso- och sjukvårdspersonalen får inte rätt förutsättningar och resurser för 

att kunna utföra en patientsäker omvårdnad. För att kunna utveckla patientsäkerheten och 

minska de vårdskador som inträffar behövs en djupare kunskap och synliggöra 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patientsäkert. Detta då det ökar förståelsen om 

vart bristerna finns, med syfte att minska det kunskapsglappet som råder.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patientsäkert. 
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4 METOD 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter. Friberg 

(2017) beskriver att en kvalitativ studie lämpar sig väl när en erfarenhet ska beskrivas då 

yttersta målet är att ge en ökad förståelse kring ämnet. Utifrån detta valdes en kvalitativ 

litteraturstudie. Nedan följer en beskrivning av urval och datainsamling, dataanalys och 

genomförande samt etiska överväganden. I samtliga steg har syftet alltid varit centralt. 

4.1 Urval och datainsamling 

För att hitta vårdvetenskaplig artiklar relevanta i förhållande till syftet gjordes sökningar i 

databaserna CINAHL plus och PubMed. Sökorden som användes var exempelvis: Registered 

Nurse, nurse* experience och caring. I bilaga A visas utförligt vilka sökord som använts samt 

hur många träffar varje sökord genererade. Dessa sökord ansågs relevanta då detta 

examensarbete är inom ämnet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad där syftet var 

att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter. Stjärnan efter sökordet nurse visar att böjningar 

av ordet är tillåtet, det kallas för trunkering. Även orden AND, OR och NOT användes. AND 

för att bilda ihop sökorden och hitta sökningar som ger träffar med båda orden, OR, för att få 

träffar på något av sökorden vid användning av synonymer, och även ordet NOT för att 

utesluta medicinska artiklar. Detta benämner Östlundh (2017) som en booelsk sökning. I 

sökbasen PubMed gav sökordet Registered Nurse många träffar som speglade andras 

erfarenhet än sjuksköterskors. Sökningen gjordes då om med Registered Nurse som [Major 

Topic] vilket gav en ökad relevans relaterat till syftet.  

Sökorden som användes formulerades utefter inklusionskriterier och exklusionskriterier. De 

inklusionskriterier som användes var att artikeln var av kvalitativ ansats, inom området 

omvårdnad, innefattade sjuksköterskans erfarenhet, var publicerad på svenska eller engelska 

samt svarade på syftet. I de olika databaserna gjordes även avgränsningar. Alla artiklar är 

publicerade mellan år 2009-2019, och i CINAHL plus gjordes även avgränsningen peer 

reviewed och i PubMed avgränsningen human. Detta för att avgränsa urvalet artiklar och 

endast erhålla relevanta artiklar. Östlundh (2017) beskriver användandet av avgränsnings 

funktioner i detta sammanhang som ett lämpligt hjälpmedel. De exklusionskriterier som 

användes var att studien gjorts i en annan kontext, exempelvis under krig, var av kvantitativ 

ansats, litteraturöversikter, hade medicinsk utgångspunkt samt erfarenheter från andra 

yrkesgrupper än sjuksköterskans.  

Utifrån detta urval hittades 14 artiklar som svarade på syftet, dessa kvalitetsgranskades 

därefter enligt Friberg (2017). Totalt innehöll granskningen 14 frågor (bilaga B) som i 

processen omvandlades till JA och NEJ frågor, där varje JA gav ett poäng. I slutet av 

kvalitetsgranskningen sammanställs poängen och artikeln fick betyget hög, medel eller låg 

kvalitet. För att uppnå betyget hög kvalitet behövde artikeln ha 10-14 poäng, medel kvalitet 

mellan 6-9 poäng och låg kvalitet 0-5 poäng. Av de totalt 14 artiklar som kvalitetsgranskades 

erhöll 4 artiklar låg kvalitet, 3 artiklar medelkvalitet och 7 artiklar hög kvalitet. Av dessa 
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exkluderades artiklarna med låg kvalitet och efter kvalitetsgranskningen kvarstod därför 10 

artiklar att analysera. För en utförlig matris över valda artiklar, se bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Evans (2002) beskriver att första steget i analysen innebär att samla in relevant data i 

förhållande till syftet, hur detta gjordes finns beskrivet under 4.1. I andra steget beskriver 

Evans (2002) att nyckelfynd ska identifieras. Detta gjordes genom att artiklarnas resultat 

lästes flertalet gånger av båda författarna till detta examensarbete. Under läsprocessen fanns 

medvetenheten av att vara objektiv till förförståelsen som uppkommer av tidigare 

erfarenheter och värderingar för att inte lägga in egna tankar och värderingar som påverkar 

resultatet (Priebe & Landström, 2017). Viktiga detaljer och meningar som ansågs relevanta 

och svarade på syftet markerades som nyckelfynd. Därefter jämfördes markeringarna och en 

djupare diskussion kring artiklarna uppstod vilket gav en djupare förståelse i artiklarna samt 

en helhet. De nyckelfynd som identifierats och var relevanta i enighet med examenarbetets 

syfte samlades i en tabell i ett nytt dokument i en kolumn som rubricerades som nyckelfynd 

där varje fynd numrerades med samma nummer som artikeln den kom från. 

Evans (2002) beskriver att steg tre innebär teman och subteman ska identifieras genom att 

hitta likheter i de tidigare identifierade nyckelfynden och på så sätt skapa grupperingar som 

blir till teman. Innehållet i varje tema behöver sedan granskas för att säkerhetsställa att rätt 

information tillhör rätt tema. Detta gjordes genom att nyckelfynden granskades och 

markerades i olika färger. De som hade likheter med varandra fick samma färg. Likheter och 

olikheter mellan nyckelfynden och vad som påverkar patientsäkerheten i omvårdnaden 

jämfördes med varandra och resulterade i två teman där liknande erfarenheter grupperades. 

Detta fördes därefter över i samma dokument som nyckelfynden, i en egen kolumn och 

rubricerades som “tema” där också nyckelfynden sorterades efter vilket tema det tillhörde. 

Utifrån dessa två teman identifierades även fyra subteman för att ge en tydligare beskrivning 

av temat. Även detta fördes in i samma tabell som nyckelfynd och tema, i en egen kolumn 

under rubriceringen “subtema”.  
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Tabell 1, exempel på analys av nyckelfynd: 

Nyckelfynd Tema Subtema 

For nurses, the structural 

constraints were linked to 

the impossibility of 

providing care that allowed 

them to complete medical-

related tasks and maintain 

patients´functional abilities 

while minimizing safety 

risks.  

 

En stressfylld omvårdnad 

 

 

- Otillräcklig bemanning  

 

Experienced nurses also 

discussed how they are still 

sometimes challenged in 

managing fluctuating levels 

of patient acuity, expressing 

even greater concern about 

whether novice nurses are 

able to recognize acuity in 

unassessed patients and to 

cope with the accompanying 

stress of being responsible 

for patients with unknown 

status. Without an 

appropriate mix of new and 

experienced nurses, our 

participants felt that the 

opportunity for the novice 

nurses to develop the skills 

necessary to continually 

assess and reassess patient 

acuity was compromised, 

with risk to patients and the 

nurses themselves (A 10) 

  

- Mindre erfaren hälso- och 

sjukvårdspersonal 

 

Steg fyra innebär att ett resultat som svarar på syftet ska beskrivas genom teman och 

subteman. Det är även av vikt att referera korrekt för att kunna kontrollera riktigheten kring 

teman samt att kunna kontrollera att det som skrivits inte kommit för långt ifrån den 

ursprungliga innebörden i artikeln (Evans, 2002). De teman som identifierats formade 

rubriker i resultatet och subteman underrubriker. I löpande text beskrevs fynden och gav en 

ny innebörd utifrån den sammanslagna informationen. Referering har genomförts löpande i 

resultatet. 
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4.3 Etiska överväganden 

Författarna hade innan arbetet en liten förförståelse och därför valde författarna i starten av 

examensarbetet att enskilt skriva ned tidigare erfarenheter, kunskaper och förväntningar. 

Författarna diskuterade sedan tillsammans rörande det som enskilt hade skrivits ned. Denna 

metod till att uppnå minskad och neutral förförståelse stödjs av Henricson (2017). För att 

minska risken för oredlighet i forskning och för att nå ett tillförlitligt resultat har författarna 

till detta examensarbete skrivit i enighet med CODEX (2019a) forskningsetiska riktlinjer. 

Polit och Beck (2016) beskriver att forskaren har yttersta ansvaret att det som presenteras är 

etiskt hållbart och korrekt. Vetenskapsrådet (2019) beskriver att forskningens kvalitet ska 

säkerhetsställas och att den ska genomföras och redovisas på ett rättvist, öppet och objektivt 

sätt. CODEX (2019b) beskriver oredlighet som att på något vis fuska eller förvränga 

forskningsprocessen. Oredlighet och plagiat har undvikts genom att referera löpande i detta 

examensarbete enligt Karolinska institutets (2019) referensguide för APA. Artiklarna 

hämtade från databasen CINAHL plus är granskade enligt peer reviewed vilket enligt CODEX 

(2018) innebär att de uppfyller vetenskapliga krav genom källkritiska, metodologiska och 

argumentativa aspekter. I bedömningen av samtliga källor har ett kritiskt förhållningssätt 

varit närvarande.  

Kjellström (2017) beskriver att texter som översätts innebär större risker för feltolkningar på 

grund av att den som översätter riskerar att inkludera personliga tolkningar och värderingar. 

Att få en full förståelse och rättvist bedöma de utvalda artiklarna är viktigt för att få fram ett 

rättvist resultat. För att minska risken för feltolkningar och missförstånd har författarna till 

detta examensarbete läst artiklarna upprepade gånger och internetbaserade översättnings 

sidor har använts.  

5 RESULTAT 

Analysen baserades på 10 urvalda vårdvetenskapliga artiklar som resulterades i två teman 

och fyra subteman utifrån sjuksköterskornas erfarenheter av vad som påverkar 

patientsäkerheten i omvårdnaden. Teman samt subteman presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 2, teman och subteman: 

Teman Subteman 

En stressfylld omvårdnad - Otillräcklig bemanning  

- Mindre erfaren hälso- och sjukvårdspersonal 

Det individuella ansvaret - Viljan och förmågan att samarbeta 

- Kunskapsutveckling 

6 EN STRESSFYLLD OMVÅRDNAD 

Temat En stressfylld omvårdnad bestod av två subteman; Otillräcklig bemanning och 

Mindre erfaren hälso- och sjukvårdspersonal. Innebörden av temat var att sjuksköterskorna 

upplevde att en otillräcklig bemanning samt att oerfaren hälso- och sjukvårdspersonal där 

arbetsgruppen inte bestod av varierad kunskap skapade en stressfylld vård. Mindre erfarna 

sjuksköterskor var i behov av ett stöd från mer erfarna sjuksköterskor för att kunna uppnå en 

patientsäker vård.  

6.1 Otillräcklig bemanning 

Sjuksköterskorna erfor att vårda patientsäkert påverkades utav om bemanningen var i 

relation till omvårdnadsbehovet eller inte. Vård vid en otillräcklig bemanning ledde till 

brister i omvårdnaden och minskad patientsäkerhet (Brooke & Manneh, 2018; Dahlke, Hall 

& Baumbusch, 2017; McKenzie & Addis, 2018; Wolf, Perhats, Delao, Clark & Moon, 2017). En 

otillräcklig bemanning resulterade i en minskad kvalitet och säkerhet i omvårdnaden samt en 

ökad risk för vårdskada då tiden inte fanns för att upptäcka risker i tid (Dahlke et al., 2017; 

Wolf et al., 2017). Den minskade tiden för varje patient ledde även till en stressfylld 

omvårdnad där omvårdnadsbehoven inte kunde tillgodoses. Sjuksköterskorna erfor att de 

behövde vara på flera ställen samtidigt i situationer när tiden inte räckte till (Brooke & 

Manneh, 2018; Dahlke et al., 2017). För att kunna effektivisera vården och samtidigt 

bibehålla en viss patientsäkerhet behövde omvårdnadsbehoven prioriteras. Detta resulterade 

i att de patienter som var i störst behov av vård fick sina omvårdnadsbehov uppfyllda, 

medans de lägre prioriterades bort helt eller försenades markant (Brooke & Manneh, 2018; 

Dahlke et al., 2017; Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018; McKenzie & Addis, 

2018). 
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Vid överbeläggningar ansåg sjuksköterskorna att det var omöjligt att ge en vård som var 

patientsäker vilket skapade en stressfylld känsla av att inte räcka till, och vara otillräcklig. 

Sjuksköterskorna erfor att de hade en bristande kännedom kring patienterna som även 

resulterade i att patienter inte fick sin vård i tid. En försenad omvårdnad resulterade i sämre 

omvårdnadsresultat för patientens välmående och patientsäkerheten minskade (Wolf et al., 

2017). Vid längre vårdtider fanns det även en ökad risk för att väsentlig information uteblev 

då fler hälso- och sjukvårdspersonal var involverade i patientens omvårdnad (Eriksson, 

Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018). Patientens egna resurser kunde inte heller tillvaratas 

och patientens funktioner kunde förloras (Dahlke et al., 2017; McKenzie & Addis, 2018; Todd 

& Woodward, 2018; Wolf et al., 2017). 

6.2 Mindre erfaren hälso- och sjukvårdspersonal 

De erfarna sjuksköterskorna erfor att de mindre erfarna sjuksköterskorna var i behov av stöd 

och assistans med deras patienter för att möjliggöra en patientsäker vård. Detta då deras 

erfarenhet och kunskapsnivå påverkade förmågan att identifiera risker i den specifika 

omvårdnaden (Todd & Woodward, 2018; Wolf et al., 2017). De erfarna sjuksköterskorna 

erfor att en klinisk erfarenhet behövdes för att öka möjligheten att kunna hantera olika 

patienter och tillfredsställa omvårdnadsbehoven (Brooke & Manneh, 2018; Hvitfeldt 

Forsberg, Muntlin Athlin & von Thiele Schwartz, 2015). Som nyanställd eller mindre erfaren 

sjuksköterska sågs det vara svårt att göra flera saker samtidigt. De upplevde en rädsla över att 

göra fel eller missa omvårdnadsåtgärder som behövde göras. Sjuksköterskorna menade att 

det behövdes rätt personlighet för yrket då alla inte kunde hantera situationer där det 

krävdes att göra flera saker samtidigt. Saknades erfarenheten av att göra flera saker samtidigt 

kunde det riskera, och minska patientsäkerheten. Enligt de erfarna sjuksköterskorna var en 

bristfällig kompetens hos de mindre erfarna sjuksköterskorna en risk för patientsäkerheten. 

Bristfällig kompetens kunde leda till osäkerhet, minskat självförtroende och en rädsla för att 

agera och göra fel i omvårdnaden (Hvitfeldt Forsberg et al., 2015).  

Sjuksköterskorna erfor att en ledare behövdes i arbetsgruppen, samt varierad kunskapsnivå. 

Detta för att kunna vårda patientsäkert och strukturera upp så att arbetsgruppens resurser 

tillgodosåg omvårdnadsbehoven (Grover, Porter & Morphet 2017; Wolf et al., 2017). Ett 

bristfälligt ledarskap ledde till ett försämrat omvårdnadsarbete med en minskad 

patientsäkerhet då strukturen och stödet som behövdes uteblev. I en arbetsgrupp där 

kunskapsnivån inte var varierande kunde inte de mindre erfarna sjuksköterskornas behov av 

stöd uppfyllas, och patientsäkerheten i omvårdnaden påverkades negativt (Grover et al., 

2017).  
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7 DET INDIVDUELLA ANSVARET 

Temat Det individuella ansvaret bestod av två subteman; Viljan och förmågan att 

samarbeta och Kunskapsutveckling. Individens ansvarstagande påverkade möjligheterna till 

att uppnå en patientsäker omvårdad genom samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och kunskapsutveckling. Förmågan att samarbeta och hur individen i mötet med annan 

hälso- och sjukvårdspersonal agerade påverkade möjligheten att till att utföra en god 

patientsäker omvårdnad. Det var även betydande för patientsäkerheten enligt 

sjuksköterskorna i sitt vårdande att hälso- och sjukvårdspersonal som saknade kunskap och 

bristande kunskapsutveckling ledde till att omvårdnadsbehoven inte kunde tillgodoses.  

7.1 Viljan och förmågan att samarbeta 

Sjuksköterskorna erfor att för att uppnå och bibehålla en god och patientsäker vård beskrevs 

ett fungerade samarbete mellan kollegor i arbetsgruppen som nödvändigt (Brooke & 

Manneh, 2018; Dahlke et al., 2017). Ett fungerande samarbete ökade chanserna för att uppnå 

målen i omvårdnaden, och skapade bättre förutsättningar till en lyckad omvårdnad. Detta 

ökade även frekvensen av lyckade utskrivningar (Grover et al., 2017). Sjuksköterskorna erfor 

i sitt vårdande att behovet av ett gott och fungerande samarbete mellan olika professioner 

som en förutsättning för att kunna uppfylla patientens unika behov (Brooke & Manneh, 

2018; McKenzie & Addis, 2018). Detta då ett tätt fungerande samarbete resulterade i att 

arbetsgruppen kompletterade varandra vilket ledde till en effektivare och säkrare omvårdnad 

(Dahlke et al., 2017). Det ökade även känslan av samhörighet i arbetsgruppen då gruppen 

tillsammans arbetade mot samma mål (Grover et al., 2017; Parizad et al., 2018). Ett tätt 

fungerande samarbete innebar att hälso- och sjukvårdspersonalen i arbetsgruppen arbetade 

närmre och assisterade varandra i omvårdnaden, vilket resulterade i att risker som annars 

kunde missats identifierades och ledde till en säkrare vård (Grover et al., 2017). Attityden 

hälso- och sjukvårdspersonalen hade till att samarbete påverkade själva samarbetet (Brooke 

& Manneh, 2018; Parizad et al., 2018; Todd & Woodward, 2018). Även attityder andra 

professioner och hälso- och sjukvårdspersonal hade till varandra påverkade samarbetet då 

det fanns en ovilja att anpassa sig och arbeta enligt rådande rutiner på avdelningen. Vissa i 

arbetsgruppen utryckte en ovilja att utföra specifika uppgifter och visade det genom att vägra 

bemöta vissa omvårdnadsåtgärder (Brooke & Manneh, 2018; Hvitfeldt Forsberg et al., 2015; 

Parizad et al., 2018). Ytterligare en orsak till att omvårdnadsbehoven inte alltid kunde 

uppfyllas var andra professioners attityder och svårigheter till att ta emot konstruktiv kritik 

(Annersten Gershater, Pilhammar & Alm Roijer 2013).  

Sjuksköterskorna erfor att för att öka möjligheterna att förstå och kontrollera att 

informationen som överlämnas var korrekt och att omvårdnadsmomenten utfördes på rätt 

sätt behövde attityden hos hälso- och sjukvårdspersonal i arbetsgruppen samt mellan olika 

professioner vara öppet och respektfullt (Parizad et al., 2018). För ett fungerande samarbete 

krävdes även tillit till omvårdnadspersonalen i arbetsgruppen, exempelvis då olika 

omvårdnadsmoment delegerades till omvårdnadspersonal. Det innebar att tillit till att 

väsentlig information rörande patientens status och förändringar rapporterades tillbaka, för 
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att på bästa möjliga sätt uppfylla omvårdnadsbehoven som rådde och öka patientsäkerheten. 

Även informationsöverföring mellan hälso- och sjukvårdspersonal och andra vårdaktörer 

behövde fungera för att bibehålla ett fungerande samarbete (Annersten Gershater et al., 

2013). 

7.2 Kunskapsutveckling 

Sjuksköterskorna erfor att det var viktigt för kunskapsutvecklingen att ett stöd fanns från 

arbetsgivaren. Att arbetsgruppen fick en formell utbildning inom olika omvårdnadsmoment 

ansågs vara viktigt då den rådande erfarenheten och kunskapen de arbetade utifrån var 

grundad på reell kunskap, inte evidensbaserad (Brooke & Manneh, 2018; Todd & Woodward, 

2018). Att hälso- och sjukvårdspersonalen inte besatt tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

ledde till en osäkerhet i att utföra uppgifter de inte kände att de var kapabla till. Osäkerheten 

och det bristande självförtroende det resulterade i ledde till ett undvikande beteende till att 

utföra dessa omvårdnadshandlingar. Detta resulterade i att uppgifter förblev ogjorda och 

riskerade leda till en fara för patientsäkerheten. Att undvika ett omvårdnadsmoment 

påverkade kunskapsutvecklingen negativt eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen behövde 

träna på momentet praktiskt. Sjuksköterskorna erfor även att det ibland var problematiskt 

att förse arbetsgruppen med tillräcklig och anpassad träning med syfte att öka 

patientsäkerheten. Detta då hälso- och sjukvårdspersonalen inte besatt samma tidigare 

erfarenheter eller fick samma förutsättningar till en kunskapsutveckling (Grover et al., 2017; 

Todd & Woodward, 2018). 

Sjuksköterskorna erfor att bristfällig kunskap och otillräcklig träning resulterade i stress och 

frustration i vårdandet. Att genomgå klinisk träning påverkade förmågan att tolka, identifiera 

och ge omvårdnad till patienterna samt att öka patientsäkerheten (Brooke & Manneh, 2018; 

Grover et al., 2017). Vissa sjuksköterskor erfor dock ett uteblivet stöd från avdelningschefen. 

Detta ledde till att personalen behövde ta ett självständigt ansvar till att utvecklas genom 

erfarenhet, erfarenhetsbaserad kunskap samt att hålla sig uppdaterad med ny forskning 

baserat på evidens (Annersten Gershater et al., 2013).  

8 DISKUSSION 

I denna del presenteras metoddiskussion följt av en etisk diskussion och avslutas med en 

resultatdiskussion. 
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8.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som 

krävs för att arbeta patientsäkert i omvårdnaden. Valet att göra en kvalitativ litteraturstudie 

enligt Evans (2002) beskrivande syntes gav en övergripande bild av hur sjuksköterskor erfor 

vad som krävdes för att arbeta patientsäkerhet i omvårdnaden. Kvaliteten på detta 

examensarbete bedömdes genom att följa Polit & Beck (2016) kvalitetskriterierna giltighet 

(credibility), tillförlitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirmability), och 

överförbarhet (transferability)  

En intervjustudie hade kunnat göras där sjuksköterskor intervjuades med fokus på deras 

erfarenhet av vad som krävs för att arbeta patientsäkert i omvårdnaden. Danielson (2017) 

beskriver att det hade kunnat vara till en fördel att välja att göra en intervjustudie om syftet 

är att skapa en djupare förståelse av någons erfarenhet. Att göra en intervjustudie valdes 

dock bort då det enligt Danielson (2017) krävde noggranna förberedelser och planering 

utefter syftet av både intervjuerna och analysarbetet. Detta för att på bästa sätt få fram ett 

tillförlitligt resultat. Polit & Beck (2016) stödjer att tillförlitligheten ökar genom ett bearbetat 

och stabilt datamaterial. Författarna till examensarbetet gjorde det aktiva valet baserat på 

tiden som fanns för att skriva examensarbetet. Valet av metod påverkades utav syftet då 

artiklar med kvalitativ ansats lämpar sig bra om syftet var att beskriva erfarenheter, denna 

framtagning av metod stödjs av Henricson & Billhult (2017). 

Friberg (2017) beskriver att det finns flera olika akademiska databaser, men som delas in 

efter ämneskategorier. Detta för att underlätta sökningsprocessen och relevansen i 

artiklarna, för att forma utbudet för att kunna avgränsa sökningen och även öka arbetets 

trovärdighet. Genom att samla data ifrån olika databaser ökar även överförbarheten Polit & 

Beck (2016). Artiklar som är inom omvårdnadsvetenskap kan lättast hittas på databaser som 

PubMed och CINAHL plus. Till detta examensarbete har två databaser, PubMed och 

CINAHL plus, använts i sökningen av artiklar med syfte att skapa en passande bredd i 

sökningen relaterat till syftet. I början av sökningen upplevdes problem med vilka sökord 

som skulle användas för att hitta relevanta artiklar som svarade på syftet. Detta resulterade i 

att en tid bokades med bibliotekarie på Mälardalens Högskolas bibliotek. Bibliotekarien gav 

tips om olika sökfunktioner, synonymanvändning, Major topic samt trunkering. Trunkering 

beskriver Karlsson (2017) som ett passande verktyg för att få upp träffar med böjningar av 

sitt sökord, detta för att bredda sökningen. Dessa tips från bibliotekarien var något som 

författarna till examensarbetet upplevde vara mycket användbart i den fortsatta 

sökningsprocessen. För att säkerhetsställa att synonymer blev korrekt översatta gjordes 

översättningar av ord via Swedish Mesh. Detta klargjorde betydelsen av olika ord och 

begrepp och gav tips om synonymer för vidare sökning. Samtliga artiklar är inom 

referensramen 0-10 år gamla. Detta för att ge en aktuell bild av resultatet då forskningen är 

en färskvara där synen och förhållningen till patientsäkerhet har förändrats på kort tid. För 

att begränsa antalet träffar, användes inklusion- och exklusionskriterier enligt Evans (2002). 

Inklusionskriterierna valdes utefter vad författarna i detta examensarbete tidigt visste vad 

som skulle inkluderas. Ett inklusionskriterie som fanns var att alla artiklar skulle vara 

publicerade på svenska eller engelska. Dock kom det inga artiklar skrivna på svenska, enbart 

engelska artiklar kunde då inkluderas. Exklusionskriterier har uppkommit under 
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sökningsprocessens gång och grundar sig i att artiklar aktivt valts bort. Exklusionskriterier 

var då exempelvis att utesluta artiklar där erfarenhet från andra yrkesgrupper än 

sjuksköterskor hade inkluderats, att artiklarna var litteraturöversikter samt artiklar av 

kvantitativ typ. Detta på grund utav att de artiklarna inte svarade på det valda syftet. Innan 

artiklarna som verkade vara relevanta till författarnas examensarbete valdes kontrollerades 

artiklarna om de var vetenskapligt hållbara. Detta gjordes genom att använda verktyget peer 

reviewed på databasen CINAHL plus.  

De artiklar som ansågs svara på syftet genomgick en kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2017) innan de inkluderades i examensarbete. Detta för att värdera om artiklarna uppfyllde 

de kriterier som Friberg ansåg nödvändiga. Fribergs frågor omvandlades till ja och nej frågor 

genom att stegvis arbeta med fråga efter fråga. Detta gjordes då Friberg (2017) skriver att 

frågorna ska anpassas efter arbetet. Frågorna är i grunden inte utformade till ett 

poängsystem. För att tydliggöra kvalitetsbedömningen av artiklarna utvecklades ett 

poängsystem där varje artikel fick ett poäng för varje fråga artikeln kunde svara ja på, och 

noll poäng där artikeln svarade nej. Slutligen summerades varje artikels poäng och fick en 

summa som utgjorde om artikelns kvalitet var hög, låg eller medel. Hög kvalitet innebar att 

artiklarna uppfyllde 10–14 poäng, medel 7–9 poäng och låg 0–6 poäng. De artiklar som 

enbart nådde en låg kvalitet valdes att exkluderas. Samtliga artiklar som blivit godkända i 

kvalitetsgranskningen valdes att numreras i artikelmatrisen, detta för att på enklaste sätt 

kunna koppla varje artikel med kvalitet under arbetets gång.  

Analysen av materialet gjordes enligt Evans (2002) analysmetod då detta gav en tydlig 

struktur med fyra steg. Författarna till examensarbetet var följsamma till metoden och steg 

för steg diskuterades för att ge en djupare förståelse för varje artikel och minska risken för 

tolkningar. Polit & Beck (2016) beskriver att för att öka bekräftelsebarheten behöver 

resultatet spegla deltagarna i artiklarnas röst. För att uppnå en ökad bekräftelsebarhet har 

författarna till detta examensarbete behövt hantera sina egna erfarenheter och förförståelse. 

Detta gjordes genom kontinuerliga diskussioner för att uppnå ett resultat utan egna 

värderingar. Det är till vikt att resultatet enbart grundar sig i den data som framtogs, och inte 

ifrån författarnas tidigare preferenser. Analysen som gjordes resulterades i att 144 nyckelfynd 

kunde identifieras och översattes. Nyckelfynden märktes även för att kunna koppla samman 

varje nyckelfynd med tillhörande artikel. Detta för att kunna säkerhetsställa att resultatet 

som tagits fram inte hade fått en annan mening än artiklarna. Alla nyckelfynd diskuterades 

grundligt, grupperades för att sedan ytterligare en gång diskuteras för att hitta gemensamma 

nämnare som sedan formade teman och subteman. Enligt Polit och Beck (2016) ökar 

giltigheten och tillförlitligheten genom att diskutera, jämföra och analysera nyckelfynden i 

omgångar samt tydligt redovisa datamaterialet. Friberg (2017) menar även att 

tillförlitligheten ökar om analysen av nyckelfynd görs av olika personer vid olika tillfällen. För 

att minska risken för tolkningar som kunde ha gjorts i samband med översättningen valde 

författarna till examensarbetet att göra om processen på nytt. Nyckelfynden valdes att 

behållas på engelska. För att med säkerhet uppnå en hög giltighet valde författarna att göra 

om analysen ytterligare en gång med syfte att undersöka om nyckelfynden och resultatet 

förblev detsamma.  
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Överförbarheten visar hur väl resultatet kan tillämpas i kliniska verksamheter (Friberg, 2017; 

Polit & Beck, 2016). För bästa möjliga överförbarhet exkluderades artiklar i sökningen som 

visade en annan kontext än den personen i fråga befinner sig i, exempelvis i krig. Detta då det 

kräver specifika krav och därför är svårt att överföra till en annan kontext där 

förutsättningarna är annorlunda. Att överförbarheten ökar genom att kontexten i artiklarna 

ska vara relevant med syftet stödjs även av Polit och beck (2016). 

8.2 Etikdiskussion 

Detta examensarbete är baserat på publicerade artiklar som redan genomgått en etisk 

granskning utav artiklarnas författare. Författarna till detta examensarbete har under 

arbetets gång även utgått från CODEX (2019a) etiska hållning. Detta genom att en stor 

noggrannhet har vidtagits för att inte förvränga datan. Artiklarna har lästs upprepade gånger, 

nyckelorden bibehålls på originalspråket och citat i sin ursprungsform har använts. En 

kontinuerlig diskussion kring artiklarna och dess substans har skett fortlöpande genom 

arbetet.  

En svaghet arbetet har är att samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket inte är någon av 

författarnas modersmål. Kjellström (2017) beskriver att detta innebär en ökad risk för att 

förvränga resultatet. För att minska denna risk har utöver egna språkkunskaper 

internetbaserade översättningsfunktioner och svensk-engelskt lexikon använts för att 

översätta ord som var oklara för att få ett resultat så nära originalet som möjligt. Detta gäller 

främst de centrala begrepp som beskrivits där samtliga genomgått en extra kontroll för att 

minska risken att förvränga resultatet. Författarna till detta examensarbete har försökt bortse 

från och förminska sin förförståelse genom Henricsons (2017) metod. Det är dock inte 

möjligt att med full säkerhet kunna säga att resultatet är helt opåverkat av författarnas 

tidigare preferenser (Polit & Beck, 2016). 

Ytterligare en svaghet är att två av examensarbetets utvalda artiklar saknar ett 

forskningsetiskt godkännande från en kommitté, dock har det gått att utläsas tydligt hur de 

gått tillväga, att de följt CODEX och har därför inkluderats ändå. 

8.3 Resultatdiskussion 

8.3.1 Kommunikation 

En fungerande kommunikation och informationsöverföring mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och andra professioner behövde finnas för att uppfylla 

omvårdnadsbehoven med en hög patientsäkerhet i vårdandet. Vid långa vårdtider ökade 

risken för att väsentlig information uteblev då fler av hälso- och sjukvårdspersonalen var 

delaktiga i omvårdnaden. För att kunna kontrollera att kommunikationen har fungerat och 

tillräckligt med information har överlämnats behöver hälso- och sjukvårdspersonalens 
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inställning vara öppen och respektfull. I tidigare forskning går det att se att en god 

kommunikation ökar patientsäkerheten (Brooks Carthon et al., 2019; Nygren et al., 2013; 

Tran & Johnsson, 2010; Whitehair et al., 2018) och kan ske både skriftligt eller muntligt 

(Källberg et al., 2015; Tran & Johnsson, 2010). 8 % av lex Maria anmälningarna beror på en 

bristande kommunikation (IVO, 2018b), men då är det även ett flertal tillfällen där 

dokumentationen har uteblivit (Andersson et al., 2017). Erfarenheten är även att det är 

viktigt att patienten får vara delaktig i kommunikationen för att öka delaktigheten i 

omvårdnaden. Att patienten får tillgång till att läsa det som dokumenterats ses som viktigt 

(Andersson et al., 2017; Lovink et al., 2015; Nygren et al., 2013).  

Det teoretiska perspektivet beskriver att patienten ska få vara en central del av omvårdnaden 

för att nå målen som satts (Henderson, 1982). Sjuksköterskorna är skyldig att rapportera 

händelser som gett en negativ inverkan på patientsäkerheten som kunnat leda till vårdskada. 

Patienten ska även informeras om att patientsäkerheten brustit samt hur patienten kan gå 

tillväga för att anmäla händelsen till IVO (PL, SFS 2010:659; Svensk sjuksköterskeförenings, 

2017a; Svensk sjuksköterskeförenings, 2017b). Sjuksköterskorna är även skyldiga till att 

kommunicera skriftligt genom dokumentation. Dokumentationen ska innehålla information 

som är nödvändig för en säker omvårdnad (PDL, SFS 2008:335). Detta examensarbetets 

resultat och resultatet i tidigare forskning påvisar ett liknande resultat. Likheter är att en 

fungerande kommunikation är en viktig del för en patientsäker omvårdnad där respekt för 

varandra behöver finnas i arbetsgruppen. Även patienten behöver få vara delaktig i 

omvårdnadsplaneringen och få ta del av den skriftliga dokumentationen. En stor del av lex 

Maria anmälningarna är bristande dokumentation och med denna information är det tydligt 

att en fungerande kommunikation är en central del för en patientsäker omvårdnad.  

8.3.2 Otillräcklig bemanning i relation till omvårdnadsbehoven 

Otillräcklig bemanning i relation till omvårdnadsbehoven gick tydligt att urskilja som en 

bidragande del till en bristfällig omvårdnad med en låg patientsäkerhet. Sjuksköterskorna 

ansåg även att det var viktigt att ha möjligheten att kunna bibehålla patientens befintliga 

resurser vilket de fick möjlighet till genom en anpassad bemanning och då kunna bibehålla 

omvårdnaden patientsäker. För att kunna bibehålla en säkerhet behövde 

omvårdnadsbehoven prioriteras olika högt. De prioriteringar som gjordes resulterade dock i 

att de omvårdnadsåtgärder som blev lågt prioriterade försenades eller uteblev. Kvaliteten på 

omvårdanden påverkades negativt vid en otillräcklig bemanning och tiden räckte inte till för 

att identifiera risker till vårdskada i tid. Tidigare forskning visar på att avdelningschefen bär 

det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och det är sjuksköterskornas ansvar att se till att 

följa riktlinjerna som finns på avdelningen (Weaver et al., 2017).  

Det är dock sjuksköterskans skyldighet i sin profession att utföra de åtgärder som 

omvårdnadsbehoven kräver (Henderson, 1982). Detta med en hög patientsäkerhet (PL, SFS 

2010:659; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Sjuksköterskan ska även prioritera omvårdnadsbehoven utefter vilken patient som är i störst 

behov av att få sitt omvårdnadsbehov tillgodosett för att uppnå hälsa (HSL, SFS 2017:30). 

Resultatet visar att sjuksköterskorna eftersträvar att uppfylla omvårdnadsbehoven, men att 
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den otillräckliga bemanningen påverkar i vilken utsträckning det är möjligt. Prioritering görs, 

men de medför en lägre patientsäkerhet vilket påverkar sjuksköterskornas förutsättningar att 

ta sitt ansvar. Att utsätta patienten för riskfylld omvårdnad som kan leda till vårdskador går 

emot patientsäkerhetslagen och ICN:s etiska kod då sjuksköterskan är skyldig till att bedriva 

en säker omvårdnad med en hög patientsäkerhet, arbeta preventivt och skydda patienten 

från eventuella skador (PL, SFS 2010:6559; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Skillnader i resultatet och tidigare forskning går att se då 

resultatet påvisade att bemanningen behövde vara i relation till omvårdnadsbehovet för att 

säkerhetsställa att ingen patients behov blev försenat eller bortprioriterat. Detta fynd för att 

främja en patientsäker omvårdnad framgår inte lika tydligt i den tidigare forskningen. Det 

framgår dock utefter resultatet och tidigare forskning att sjuksköterskorna ska följa de 

bestämda riktlinjer som finns på avdelningen och bedriva en omvårdnad med en hög 

patientsäkerhet.  

8.3.3 Kunskapsutveckling 

Kunskapsutvecklingen sågs som viktig del i en säker omvårdnad och vid ett uteblivet stöd 

från arbetsgivaren var hälso- och sjukvårdspersonalen ensamt ansvariga över sin 

kunskapsutveckling. Praktisk träning påverkade förmågan att identifiera, tolka och ge rätt 

omvårdnad till patienten och bristfälliga färdighetskunskaper i den kliniska verksamheten 

påverkade patientsäkerheten negativt i. En bristande kunskap ledde till en osäkerhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen och ett undvikande beteende resulterade i att 

omvårdnadsmoment förblev ogjorda. Tidigare forskning visar att patientsäkerheten påverkas 

av hälso- och sjukvårdspersonalens brister i omvårdnaden och en vårdskada som utgjorde 7 

% av lex Maria anmälningar är fall och fallskador behandling (IVO, 2018b). Flera av 

fallskadorna kan undvikas om hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kunskap (Ridelberg et 

al., 2016). För att öka patientsäkerheten i omvårdnaden är det därför viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen besitter tillräckligt med kunskap i patientsäkerhetsarbete för att kunna 

utföra den omvårdnadsåtgärd som är aktuell (Andersson et al., 2017; Nygren et al., 2013). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen anser dock att de själva har goda kunskaper kring hur de kan 

förebygga vårdskador (Ridelberg et al., 2016). I situationer där patienten upplevt att 

sjuksköterskorna besitter den kunskap som krävs påverkar även upplevelsen för patienten, 

att patienten känner sig trygg i omvårdnaden (Lovink et al., 2015).  

Resultatet och tidigare forskning enades om att kunskapsutveckling är en viktig del för att 

främja en patientsäker omvårdnad och upplevelsen för patienten. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen behöver besitta den kunskapen för att kunna utföra vissa åtgärder med 

säkerhet. En skillnad i den tidigare forskningen är att statistiken IVO presenterar inte 

överensstämmer med hälso- och sjukvårdspersonalens syn på den egna kunskapen. 

Vårdkvaliteten i omvårdanden bottnar i sjuksköterskornas kunskap, kompetens och 

erfarenhet (Henderson, 1982). Vilket även stödjs i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska. De skrev att sjuksköterskorna aktivt behöver delta i utvecklingen och 

omvårdnaden för att kunna utveckla sin kunskap och erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskorna är själva ansvariga att hålla sig uppdaterade 

till ny evidens med syfte att utveckla sin kunskap men även främja och möjliggöra en 



22 

kunskapsutveckling hos sina kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Det går tydligt, baserat på dessa resultat, att se att 

kunskapsutvecklingen hos varje omvårdnadspersonal och sjuksköterska är en betydande del 

för att kunna upprätthålla ett gott patientsäkerhetsarbete och därmed en patientsäker 

omvårdnad. Varje individ ansvarar själv för att kunskapen är grundad på evidens och finns 

för att kunna utföra de arbetsuppgifter som tilldelas med säkerhet. Att sjuksköterskorna 

behöver grunda sin kunskap på evidens är även något som beskrivs i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

8.3.4 Samarbete 

Ett fungerande samarbete sågs som en viktig komponent för en lyckad omvårdnad. Vid ett 

fungerande samarbete kompletterade hälso- och sjukvårdspersonalen i arbetsgruppen 

varandra och kunde lättare assistera i omvårdnaden. Att assistera varandra ökade chanserna 

till att identifiera eventuella vårdskador eller risker för att utveckla en vårdskada. En av 

orsakerna till ett bristande samarbete var att hälso- och sjukvårdspersonalen utryckte en 

ovilja att utföra vissa omvårdnadsåtgärder. I tidigare forskning syns det att ett fungerande 

samarbete krävs för att uppnå en högre patientsäkerhet i omvårdnaden. Samarbete ökar 

chanserna att upptäcka vårdskador eller risk för vårdskada i tid (Whitehair et al., 2018) och 

minskar då även incidenter med dödlig utgång (Lee et al., 2019). Det är tydligt att 

interaktionen till andra professioner och kollegor behöver vara byggd på respektfulla 

relationer för att öka patientsäkerheten i omvårdnaden (Whitehair et al., 2018). För en god 

säkerhetskultur på avdelningen behövs ett stöd och engagemang från avdelningschefen som 

ser vikten av att arbeta med patientsäkerheten (Kear & Ulrich, 2015; Lee et al., 2019; 

Ridelberg et al., 2016; Nygren et al., 2013). Likheterna mellan resultatet och tidigare 

forskning är att attityderna hos hälso- och sjukvårdspersonalen påverkar förmågan och viljan 

till att samarbete. Detta belyser även vikten av samarbete för en säker omvårdnad.  

För att kunna nå det satta omvårdnadsmålet som patienten har rätt till behöver hälso- och 

sjukvårdspersonalen i arbetsgruppen samarbeta. Attityderna sjuksköterskorna har till 

omvårdnadsarbetet påverkar kvaliteten och framgången i processen (Henderson 1982). 

Sjuksköterskorna har ett ansvar att främja ett samarbete i arbetsgruppen som innehåller 

respektfulla relationer. Vid ansträngda relationer i arbetsgruppen och hos andra professioner 

ska åtgärder vidtas för att skydda medarbetarna och verka konfliktlösande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Denna information 

resultatet och tidigare forskning ger skapar en förståelse kring vad för ansvar 

sjuksköterskorna har i arbetsgruppen, men även vad för påverkan samarbete har för 

patientsäkerheten. Utan ett fungerande samarbete går det inte att bedriva en patientsäker 

omvårdnad. 

8.3.5 Ledarskap 

Mindre erfarna sjuksköterskorna behövde få stöd av mer erfarna kollegor i omvårdnaden 

med deras patienter då deras erfarenhet och kunskapsnivå minskade chanserna till att kunna 

identifiera risker i omvårdnaden. För att kunna uppfylla behovet av stöttning behövde 
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arbetsgruppen bestå utav hälso- och sjukvårdspersonal med varierade kunskaper och 

erfarenheter. I arbetsgruppen behövde det även finnas ett gott ledarskap som kunde agera 

stöd samt strukturera upp och prioritera omvårdnadsbehoven. Ett gott ledarskap påverkade 

patientsäkerheten positivt i omvårdanden. I tidigare forskning går det tydligt att urskilja, likt 

i detta examensarbetes resultat, att för att nå ett fungerande samarbete behövs ett gott 

ledarskap som leder omvårdnadsarbetet framåt (Whitehair et al., 2018). Ledarskapet 

behöver även finns på en högre nivå hos avdelningschefen och det är även av vikt att hälso- 

och sjukvårdspersonalen har ett förtroende till avdelningschefen. Detta då ett gott 

fungerande ledarskap ökar hälso- och sjukvårdspersonalens medvetandegrad om vilka risker 

som finns i omvårdnaden och behöver förebyggas (Wong et al., 2013).  

Att ett gott ledarskaps behöver finnas i arbetsgruppen för att kunna bedriva en patientsäker 

omvårdnad stödjs av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Ett gott 

ledarskap identifierades som att ledaren ska leda och organisera omvårdnadsarbetet genom 

att patientsäkert kunna delegera omvårdnadsmoment och uppgifter till kompetent hälso- och 

sjukvårdspersonal (Svensk sjuksköterskeförenings, 2017b). Detta då de mindre erfarna 

sjuksköterskorna inte besitter tillräcklig med kunskap och erfarenhet för att kunna tillgodose 

det rådande behovet med en hög vårdkvalité (Henderson, 1982). I resultatet och tidigare 

forskning syns behovet av stöttning och ledarskap. Resultatet belyser behovet av att de 

mindre erfarna sjuksköterskorna behöver stöttning och ledning i omvårdnaden av mer 

erfarna sjuksköterskor och av avdelningschefen då de själva upplevde att de inte kunde 

bedriva en patientsäker omvårdnad. Att de oerfarna sjuksköterskorna behöver stöttning kan 

även kopplas till det teoretiska perspektivet då Henderson menar att erfarenheten är viktig 

för att uppfylla omvårdnadsbehovet.  

9 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patientsäkert. Resultatet visar att det sjuksköterskorna upplever som problematiskt och 

riskerar patientsäkerheten i omvårdnaden går att relatera till brister i de förutsättningar som 

organisationen ger, exempelvis bemanning samt bristande kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Även det individuella ansvaret och attityder som hälso- och 

sjukvårdspersonalen innehar har en betydelse för utfallet. Sjuksköterskorna erfar att viktiga 

aspekter för en god patientsäkerhet i omvårdnaden är ett gott samarbete och en vilja hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen att möta det rådande omvårdnadsbehovet. För en vidare 

utveckling för patientsäkerheten belyser de vikten av varierad kunskapsnivå med stöttning, 

upplärning och kunskapsutveckling.   
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10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Sjuksköterskor beskriver att tillräckliga och anpassade resurser och kunskap är avgörande 

faktorer för en patientsäker omvårdnad. I resultatet framgår även vikten av att ha en 

arbetsgrupp med varierande kompetens då nya sjuksköterskor är i behov av stöttning av 

äldre sjuksköterskor för att kunna utföra en god omvårdnad. Förslag på vidare forskning 

skulle därför kunna vara att genom en kvantitativ studie mäta förhållanden mellan tiden 

sjuksköterskor arbetat och antalet anmälda vårdskador.  
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sjuksköterskor 
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-Tematisk analys 

Hög -Sjuksköterskorna upplever att det finns en 
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Metod 
-Kvalitativ 
Datainsamling 
- Intervjuer gjordes 
med 26 deltagande 
sjuksköterskor. 
Analysmetod  
-Innehållsanalys med 
induktiv ansats  

Medel -Sjuksköterskorna menar på att det krävs 
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