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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Patientsäkerhet är ett område som under de senaste åren börjat ta en mycket mer betydande 

roll och är idag ett område som sjukvården världen över prioriterar. Trots att sjukvården 

ska skydda och värna om de människor som söker vård, drabbas en av tio patienter av 

vårdskador som följd då den patientsäkra omvårdnaden brister. Genom en ökad kunskap 

och medvetenhet över vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans patientsäkra arbete kan 

ett mer professionellt och säkert yrkesutövande fås. 

 

Syfte  
Syftet var att identifiera och beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

förutsättningar att utföra patientsäker omvårdnad inom slutenvården. 

 

Metod  
Metoden var en icke-systematisk litteraturöversikt med totalt 16 inkluderade artiklar i 

resultatet.  

 

Resultat 
Fem faktorer identifierades och dessa var: arbetsmiljö, arbetsbelastning, 

kommunikation/delaktighet, bemanning och utbildning/kompetens. Faktorerna har 

beskrivits på det sätt som de påverkar patientsäkerheten och detta resultat visar på att 

patientsäkerhet är ett område som är multidimensionellt och omfattar fler påverkande 

faktorer. 

 

Slutsats 
Faktorerna utgör, både enskilt och tillsammans, en identifiering av patientsäkerhetens 

komplexitet. När de identifierade faktorerna har en negativ inverkan på sjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete prioriteras vissa omvårdnadsåtgärder bort och uteblir helt, vilket kan 

äventyra patienters liv och hälsa. Om en av dessa faktorer inte fungerar kan inte heller en 

hög patientsäkerhet uppnås, utan dessa faktorer ska gemensamt vara till grund för en 

högkvalitativ hälso- och sjukvård och kan därmed rädda liv. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, sjuksköterska, slutenvård, omvårdnad, arbetsmiljö, 

arbetsbelastning. 
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BAKGRUND 

Inledning 
Patientsäkerhet är ett område som prioriteras inom sjukvården världen över och anses vara 

en avgörande faktor för kvalitén på sjukvården (Ammouri, Tailakh, Muliira, 

Geethakrishnan & Al Kindi, 2015; Kirwan, Matthews & Scott, 2012). En enighet råder om 

att patientsäkerhet är viktigt och att säker vård ska ges. Trots detta drabbas var tionde 

patient av vårdskador (Riksrevisionen, 2015). Vårt intresse för ämnet väcktes vid de 

verksamhetsförlagda utbildningar inom sjukvården där vi upplevde det vanligt 

förekommande att sjuksköterskor var stressade och negativt påverkade av den 

arbetsbelastning som fanns på respektive vårdavdelning. Detta oberoende av vilken 

avdelning sjuksköterskorna arbetade på. 

 

Sjuksköterskans profession och kompetens 
En profession skall grunda sig i ett eget vetenskapligt kunskapsområde och leda till en 

examination med legitimation (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2009). Ytterligare ska 

en profession ha etiska förhållningsregler och ha möjlighet att vidareutveckla professionen 

genom forskning och kunskap. Professionen ska kunna tjäna samhället med den kunskap 

som den innebär och därmed ha en hög ställning i samhället som ska inge ett högt 

förtroende hos befolkningen (SSF, 2009). 

 

I sin profession har sjuksköterskan ett ansvar att utöva sitt arbete patientsäkert för att 

patientens värdighet och rättigheter ska bevaras (International Council of Nurses [ICN], 

2012). För att sjuksköterskor ska bidra till utvecklingen av god omvårdnad inom vårdens 

alla områden har SSF (2015) arbetat fram en värdegrund samt tagit fram sex 

kärnkompetenser som anses nödvändiga för att ge god vård. Kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

samverkan i team. Sjuksköterskan är delaktig i att patientsäkerheten upprätthålls på en hög 

nivå (Kirwan et al., 2012) och ansvarar dessutom för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande, utan att någonsin frångå principen om människans 

lika värde (ICN, 2012). Dessutom skall sjuksköterskan utveckla och övervaka säkerheten 

för patienters och vårdpersonalens arbetsmiljö. 

 

SSF (2015) skriver att målet med kärnkompetenserna är att varje sjuksköterska ska känna 

sig väl förberedd i sin yrkesroll för att ingiva kvalitet och säkerhet till sjukvården. 

Betydelsen av kärnkompetenser är stor då alla sjuksköterskor ska kunna arbeta mot 

gemensamma mål och riktlinjer. Det finns trots allt en ovisshet hur väl dessa 

kärnkompetenser tillämpas i grundutbildningen för sjuksköterskor. SSF har gjort en 

kartläggning över implementeringen av kompetenserna i utbildningen och redovisar att det 

finns ett ökat fokus på säker vård samt utvecklingsarbetet i vården (2015). Professioner 

som tillsammans inom vården behandlar patienter kallas för ett interprofessionellt team 

och det behövs ett bra samarbete för att kunna ge vård av hög kvalitet och för att möta det 

komplexa vårdbehovet hos varje patient (Frenk et al., 2010). 

 

ICN:s etiska kod (2012), som Svensk sjuksköterskeförening har översatt till svenska, 

beskriver fyra områden som koden delas in i: sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetaren. Områdena är riktlinjer för ett etiskt handlande och betonar att 

sjuksköterskans professionella ansvar är riktat till människor i behov av vård utan att 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, 
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familjer och allmänheten ringaktas. Vidare ska sjuksköterskan vara delaktig i utarbetandet 

av riktlinjer för omvårdnaden, övervaka säkerheten för patienters och personalens miljö 

samt följa och främja sin egen samt övrig vårdpersonals hälsa och kompetens. Genom att 

studera och reflektera kring de riktlinjer som finns i koden kan sjuksköterskan vidta 

lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda medarbetare att utveckla högre etisk 

medvetenhet och öka säkerheten i omvårdnaden (ICN, 2012). 

 

Patientsäkerhet ur ett historiskt perspektiv 

Omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale skrev böcker redan på 1860-talet som 

handlade om hur sjukhus borde struktureras och hur sjuksköterskan bör arbeta för att ge en 

god och säker vård. Hon skriver att det främsta kravet på ett sjukhus är att det inte skall 

vålla någon skada på de sjuka (Nightingale, 1863). I sin bok Notes of nursing: What it is, 

and what it is not (1860) lyfter Nightingale fram 13 stycken ansvarspunkter som hon anser 

vara av stor vikt vid omvårdnad. I dessa tas egenskaper hos sjuksköterskan upp så som 

husstandard, kost och dess konsistens, hygien och psykologiska behov hos patienten. 

Florence var noga med att lyfta fram vikten av god hygien där den personliga hygienen hos 

både patient och sjuksköterska var viktig. Sjuksköterskan får i dessa punkter råd om allt 

från att röra sig utan att föra för mycket oväsen, vårda en patient utan att störa denne och 

till hur man skall sitta när man talar med en patient så att denne kan lyssna utan att behöva 

vrida sig så att det orsakar smärta. En av de enligt Nightingale viktigaste förmågorna hos 

en sjuksköterska är att denne skall ha ett genuint och äkta intresse av sin patient och dennes 

välmående i sin observation av den sjuke. 

I dagens sjukvård ska sjuksköterskors arbete genomsyras av ICN:s etiska kod (2012) som 

beskriver vikten av att sjuksköterskor tar hand om sin egen hälsa. Detta betonade 

Nightingale redan på 1800-talet. Sjuksköterskan skall ha förmågan att se behov och inse 

vikten av att fokusera på vad hon kan göra när hon är på arbetet och inte vad som händer 

när hon inte är där. En patient får bättre och säkrare vård av en sjuksköterska som är 

mindre engagerad i sitt arbete men utvilad än av en sjuksköterska som är hängiven sitt 

arbete men utmattad (Nightingale, 1860). 

 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet är idag en viktig grundpelare i varje sjuksköterskas yrkesutövande då 

sjuksköterskor innehar en betydande roll för att hålla patienterna säkra (Parry, Barriball & 

While, 2015). Patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada och handlar om att 

beskydda patienter från skador under vårdtillfället (Öhrn, 2011). Patientsäkerhet definieras 

även som frånvaro av misstag i vården som kan skada patienter (Davies, Hébert & 

Hoffman, 2003).  

 

Patientsäkerhet är en av hörnstenarna för högkvalitativ hälso- och sjukvård och mycket av 

arbetet med att öka patientsäkerheten fokuserar ofta på negativa utfall av vården, såsom 

dödlighet och sjuklighet (Mitchell, 2008). Öhrn (2011) beskriver att ansvaret för 

patientsäkerheten gäller på följande nivåer: vårdgivare, verksamhetschef och alla 

medarbetare. Enligt Öhrn (2011) är grunden för en god vård och hög säkerhet, att alla 

nivåer känner till och är medvetna om de risker och brister som finns inom organisationen. 

Detta uppnås genom att samtliga nivåer håller patientsäkerhetsarbetet ständigt aktivt och 

inkluderar fungerande avvikelsehantering, analysering av risker och då allvarliga händelser 

skett samt en god säkerhetskultur (Öhrn, 2011). Genom att sträva efter en hög 

patientsäkerhet leder det till att de bästa professionella metoderna används för att i sin tur 

ge optimala resultat till förmån för patientens hälsa (St-Germain, Blais & Cara, 2009). 
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Lagar och föreskrifter som reglerar patientsäkerhet 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) reglerar åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador där målet är god hälsa och en god 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta skall ske med hänsyn till människans 

autonomi och respekt för människors lika värde. Särskilt viktigt är att tillgodose patientens 

behov av säkerhet och trygghet, kontinuitet och lättillgänglighet samt att främja goda 

kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Där hälso- och sjukvård bedrivs 

skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård 

med god hygienisk standard skall kunna ges (SFS, 1982:763).  

 

I dag regleras även det patientsäkra arbetet genom patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

som trädde i kraft 1 januari 2011. Lagen ersätter den tidigare lag om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område och dess syfte är att främja vårdpersonalens 

patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskadorna. Patientsäkerhet definieras i 6§ som 

skydd mot vårdskada och under 5§ definierar patientsäkerhetslagen en vårdskada som 

negativa utfall som har skadat patienten och som hade kunnat undvikas om åtgärder 

vidtagits under vårdtillfället (SFS, 2010:659). 

 

I april, 2016, kom Socialstyrelsen ut med en lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet för 

att undersöka utvecklingen inom området och hur det fungerar ute i den svenska 

sjukvården. Resultaten kan sammanfattas med att antalet vårdskador inom somatisk 

slutenvård för vuxna har minskat men överbeläggningarna har ökat och att det finns ett 

behov av utbildningar inom patientsäkerhet som bör utföras mer systematiskt. Slutenvård 

innebär att patienter läggs in för att få vård medan motsatsen är öppenvård, då patienter 

oftast kan gå hem efter sitt besök. I rapporten framkommer det att patienter som råkar utför 

vårdskador får en dubbelt så lång medelvårdtid än de som inte råkat ut för vårdskador 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex 

Maria vilket reglerar ansvaret att varje vårdskada eller tillfälle där allvarlig vårdskada 

kunnat inträffa ska anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg (SOSFS 2005:28). En 

studie gjord av Socialstyrelsen visar dock att endast en liten andel av vårdskadorna anmäls 

av sjukhusen enligt Lex Maria. Under 2004 gjordes 458 Lex Maria-anmälningar av 

sjukhusen medan det enligt Socialstyrelsens beräkningar under samma period skett ca 10 

000 vårdskador som lett till bestående men och ytterligare 3000 vårdskador som lett till att 

patienten avlidit (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) beskrivs under kap.1, 1§, att den har till syfte att 

reglera och säkerställa en god arbetsmiljö samt förebygga att olyckor och ohälsa uppstår i 

arbetet. Vidare under kap.2, 1§, beskrivs det att en arbetsmiljö ska med hänsyn till det 

arbete som utförs vara tillfredsställande för arbetstagaren. Lagen poängterar att arbetet ska 

utformas efter varje individs fysiska och psykiska förutsättningar samt att arbetstagaren får 

möjlighet att kunna påverka och utveckla sin egen arbetssituation. Arbetets innehåll och 

organisation bör inte innebära ett hårt styrt eller bundet arbete samt ska inte innebära att 

arbetstagaren utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall (SFS 1977:1160). 
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Oavsett arbete förekommer belastning i form av krav av olika slag (Arbetsmiljöverket, 

2015b). Långvariga påfrestningar där kraven överstiger resurser kan leda till negativ 

påverkan för hälsan eller välbefinnandet (Arbetsmiljöverket, 2015b). Arbetsförhållanden 

som är osäkra och ohälsosamma bidrar till minskad kvalitet då de anställdas hälsa och 

effektivitet också påverkas negativt (Gomez-Garcia et al., 2016). Sjuksköterskor som 

upplever att de inte kan påverka sin arbetsmiljö upplever känslor som hopplöshet, 

frustration och otillräcklighet (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Det är av största vikt 

att sjukvårdens arbetsmiljö ska innebära en positiv arbetsmiljö för att kunna garantera att 

välbefinnandet hos sjukvårdspersonalen upprätthålls (ICN, 2012). Genom att arbetsmiljön 

bidrar till att den fysiska arbetsmiljön gynnar välfungerande arbetsprocesser och inte 

begränsar den, kan vårdskador förebyggas (Lopez, Gerling, Cary & Kanak, 2010). Vidare 

kan en arbetsmiljö som innebär för höga krav på den anställde, inger stress och inte ger 

uppskattning till personalens arbete leda till att personalen får negativ inställning till sitt 

yrke och inte orkar/vill anstränga sig mer än vad som är nödvändigt, vilket kan leda till 

försämrad vårdkvalitet (Halbesleben, Wakefield, Wakefield & Cooper, 2008).  

Problemformulering 
Patientsäkerhet är ett viktigt område i sjukvården där sjuksköterskor världen över, strävar 

efter att skapa och upprätthålla en hög patientsäkerhet (Kirwan et al., 2012). 

Patientsäkerheten påverkar i hög grad på organisation-, personal- och patientnivå där en 

bristande patientsäkerhet kan resultera i negativa utfall av vården och bidra till stora 

ekonomiska förluster inom sjukvården. Därför är det viktigt att studera vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans utförande av patientsäker omvårdnad och har därmed stor 

betydelse för liv och hälsa. För att effektivt kunna arbeta med patientsäker omvårdnad är 

det av stor vikt att sjuksköterskor kan förstå orsaker till att brister kan uppstå i 

omvårdnadsarbetet och som därmed kan komma påverka patientsäkerheten (Mattox, 

2012).  

Många studier har undersökt enskilda faktorer som påverkar patientsäkerheten. Men 

eftersom patientsäkerhet är ett stort område som innehåller många faktorer, behövs det 

istället ett holistiskt synsätt för att möta de negativa utfallen i form av vårdskador då 

patientsäkerheten brister (Parry, Barriball & While, 2015).  

 

SYFTE 
Syftet var att identifiera och beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

förutsättningar att utföra patientsäker omvårdnad inom slutenvården. 
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METOD  

 

Val av Metod 

Metoden som valdes till det självständiga arbetet var en icke-systematisk litteraturöversikt. 

Valet av metod motiverades av att syftet i studien var att identifiera och beskriva faktorer 

som påverkar patientsäkerheten och därför behövdes en sammanställning av befintlig 

forskning och kunskap (Rosén, 2013). En litteraturöversikt ger en överblick över ett 

specifikt område och kan utföras då det finns tillräckligt med utvecklad litteratur och 

studier (Polit & Beck, 2012). Vidare måste en systematisk översikt uppfylla specifika krav 

och principer som ger en hög tillförlitlighet samt utföras på ett sådant sätt att hela 

processen är tydligt definierat och redovisad i studien (Rosén, 2013). Då författarna till 

denna studie inte besitter sådan kunskap att utföra en systematisk översikt, begränsades 

valet till en icke-systematisk översikt.   

 

Urval  

Artiklarnas innehåll skulle vara relevant för studien och därför utfördes artikelsökningen 

efter förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier som medförde tydliga och enhetliga 

sökningar (Wallengren & Henricson, 2012). Genom detaljerade inklusionskriterier minskar 

risken för överinklusion (Rosén, 2013). Patientsäkerhet är en viktig faktor som 

förekommer i alla inriktningar inom hälso-och sjukvården. Studien har inkluderat 

slutenvård som begränsning vilket innefattar alla vårdenheter där patienterna vårdas på 

sjukhus och vidare exkluderar öppen vård.  

Artiklar inkluderades från västländer i Europa (inkl. England och Irland), Nordamerika, 

Kanada, Australien och Nya Zeeland där liknande struktur inom sjukvård, religion, politik, 

samhällsstruktur och kultur finns. Artiklarna skulle vidare vara publicerade inom en 

tidsperiod på max 10 år (2006-2016) samt skrivna på engelska eller svenska. 

Patientsäkerhet berör både barn och vuxna men för att inte få ett för stort sökresultat 

inkluderades endast studier som inkluderade vuxna deltagare. Detta motiverades även med 

att studien skulle grunda sig i den grundutbildade sjuksköterskan utan specialistkompetens 

inom exempelvis pediatrik.  

Deltagarna i artiklarna skulle vara sjuksköterskor eller specialiserade inom 

patientsäkerhetsfrågor då urvalet måste vara ändamålsenligt och urvalsgruppen ha 

erfarenhet av fenomenet (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2015). Vidare var 

artiklarna peer-reviewed vilket innebar att artiklarna blivit kritiskt granskade av 

sakkunniga inom området (Vetenskapsrådet, 2011b). Detta förbättrar kvaliteten på denna 

litteraturöversikt genom att artiklarna ifrågasattes på bland annat den valda studiens design, 

bias och resultat innan de publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Polit & Beck, 2012). 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande (Forsberg 

& Wengström, 2016). För att tydliggöra hur sökningarna utfördes och vad som 

inkluderades, formulerades även exklusionskriterier. Dessa var att utesluta andra 

litteraturöversikter och artiklar som endast var tillgängliga via köp eller som inte var 

tillgängliga via Sophiahemmets katalog. 

Då syftet med litteraturöversikten var att identifiera och beskriva faktorer som påverkar 

patientsäkerheten och därmed få ökad förståelse, inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. En kvalitativ design syftar på att studera människors egna upplevelser 

av fenomen där insamlade data används för att bidra till ökad förståelse och kunskap av 

fenomenet (Billhult, 2012). Motsatsen är en kvantitativ studiedesign som istället använder 

sig av mätningar eller observationer för att svara på olika forskningsfrågor utan en 

fördjupande analys (Billhult & Gunnarsson, 2012).  
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Datainsamling  

Insamling och urval av artiklar gjordes av författarna på varsitt håll för att sedan 

sammanställas för klassificering och bearbetning av båda författarna. Databassökningarna 

gjordes med syfte att finna relevanta och konkreta studier som publicerats inom valt 

forskningsområde. För att söka och finna relevant fakta är det viktigt att formulera rätt 

sökord och välja databaser som innehåller rätt område (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökningar gjordes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature 

(CINAHL) och Public Medline (PubMed) som publicerar forskning inom medicin, 

odontologi samt vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och 

konferensabstrakt (Forsberg & Wengström, 2016). I båda databaserna användes MeSh-

termer som sökord och dessa var nursing, nurse, patient safety, workload, factors, nursing 

error, quality, work conditions och causes. MeSh-termerna formulerades under processens 

gång och sökningar började med MeSh-termerna patient safety och nursing som gav en 

bred initial uppfattning över hur området ser ut. Genom att utföra en inledande sökning för 

att få en överblick över vad tidigare forskning genererat inom problemområdet kan vidare 

sökningar bli mer relevanta och konkreta (Friberg, 2006). På det sättet kunde de andra 

MeSh-termerna utformas.   

Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatören AND för att få ett mer 

specificerat resultat. Ytterligare data samlades in genom manuella sökningar på internet 

och referenser från tidigare gjorda studier inom ämnet. Relevant litteratur användes och 

hittades med hjälp av högskolans bibliotekskatalog. Sökningarna har infogats i en 

sökmatris (Tabell 1, s.7). Genom att alla steg redovisas och dokumenteras kan 

dataprocessen följas samt återskapas (Polit & Beck, 2012). 
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Tabell 1. Databassökning. 

Databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkluderade 

artiklar 

6/9-2016 

PubMed 

Patient 

safety  

AND 

Nursing 

errors 

111 21 11 5 

7/9-2016 

PubMed 

Patient 

safety 

AND 

Workload 

AND 

Factors 

60 7 6 2 

 

13/9 

PubMed 

Nurse 

AND 

Quality 

AND 

Work 

conditions 

98 8 5 2 

13/9 

PubMed 

Nursing 

error 

AND 

Causes 

85 8 3 1 

 

16/9 

Cinahl 

Patient 

safety 

AND 

Factors 

AND 

Nursing care 

108 5 4 2 

 

8/9-2016 

Cinahl 

Patient 

safety 

AND 

Nursing 

65 10 5 2 

 

 

9/9-2016 

Cinahl 

Patient 

safety 

AND 

Workload 

AND 

Factors 

145 17 8 2 

Manuell 

sökning  

   5 0 

 

TOTALT     16 
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Databearbetning  

Bearbetning av funnen data inleddes med en bedömning av båda författarna för att 

undersöka studiernas relevans utifrån hur de svarade på syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna (Rosén, 2013). För att göra en god relevansbedömning enligt Rosén 

(2013) utfördes det i två steg och initialt lästes artiklarnas titel och abstrakt. Då det svarade 

mot syftet lästes artiklarna i fulltext och inkluderades i litteraturöversikten om det vidare 

bedömdes som relevant. Artiklar som exkluderades var inte relevanta för studien, var 

dubbel publicerade, hade ej relevant studiedesign eller population. Alla artiklar lästes på 

engelska och ord eller meningar som inte studieförfattarna förstod, översattes med lexikon 

till svenska.  

Ytterligare bedömning av artiklarnas interna och externa validitet, samt dess pålitlighet 

(reliabilitet) utfördes (Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2013). Det bästa sättet att få 

god intern validitet är att ha en randomiserad slumpmässig fördelning av deltagare. Extern 

validitet anger graden av resultatens generaliserbarhet. För att extern validitet inte skall 

vara bristande krävs det att egenskaper hos studiernas deltagare varken blir över- eller 

underrepresenterade (Forsberg & Wengström, 2016). Endast artiklar som bedömdes 

innehålla relevanta mätningar och undersökningar för studien samt hög nogrannhet i 

utförandet inkluderades i arbetet. 

Utvalda och bedömda artiklar fördes in i en artikelmatris som Sophiahemmet Högskola 

tillhandahåller för studenter som genomför det självständiga arbetet (se Bilaga B). Detta 

gjordes för att få en överblick över respektive artikels resultat, kvalité och bevisvärde för 

litteraturstudien. För att göra en bedömning av artiklarnas kvalitet har ett 

bedömningsunderlag som Sophiahemmet Högskola tillhandahåller använts (Bilaga A). 

Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Totalt användes 16 artiklar varav 12 med 

kvantitativ design och resterande tre av kvalitativ design. Studierna har graderats med en 

skala från III (låg kvalitet) till I (hög kvalitet). Åtta av artiklarna var av hög kvalitet och 

resterande sju artiklar som inkluderades i resultatet var av medelkvalitet vilket innebar att 

den vetenskapliga kvaliteten var värderad lägre än hög kvalitet (I), där några kriterier 

utifrån hög kvalitet inte har uppfyllts. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska inga 

studier av låg kvalitet ingå i en litteraturstudie. Därför har ingen studie som 

kvalitetsbedömts som låg kvalitet inkluderats i arbetet.  

 

Dataanalys  

En vetenskaplig analys innebär enligt Forsberg och Wengström (2016) att dela upp den 

insamlade informationen för att enskilt undersöka deras mening för studien. Sedan görs en 

syntes som syftar på att sammanställa de enskilt analyserade delarna till en helhet för att 

skapa ett nytt resultat (Forsberg & Wengström, 2016). De artiklar som inkluderades och 

bedömdes vara relevanta efter läsning i fulltext, diskuterades mellan studieförfattarna. 

Detta för att utesluta eventuell oenighet mellan författarna kring artikelns relevans (Rosén, 

2013). En integrerad analys av artiklarnas innehåll utfördes för att finna likheter och 

skillnader. Meningar och stycken som beskrev faktorer och besvarade syftet 

färgmarkerades, där varje färg representerade en faktor. De fem mest återkommande 

faktorerna bildade initialt en huvudfaktor och fyra subfaktorer där färgmarkerad text från 

artiklarna sorterades in under varje faktor.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Det var en självklarhet för författarna att hela forskningsprocessen skulle utföras på ett 

sådant sätt att det skulle generera ett arbete av hög kvalitet. Därför lästes Vetenskapsrådets 
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forskningsetiska principer (u.å) av författarna för att skapa en förståelse över vad de 

inkluderade artiklarna bör ha för etiska överväganden. De fyra forskningsetiska principerna 

ger ett underlag för reflektioner och kunskaper som uppstår i forskning. De ska utgöra 

riktlinjer för granskning inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Dessa 

fyra forskningsetiska principer är krav i forskningen som grundar sig på det grundläggande 

individskyddskravet vilket innebär att ingen individ får åsamkas fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning genom forskning. Vetenskapsrådet (u.å) benämner kraven 

som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet där 

varje krav återföljs av regler. Samtyckeskravet ger undersökningsdeltagaren rätt till att när 

som helst under forskningens gång avsluta sin medverkan utan att behöva förklara sig. 

Arbetet har strävat efter att de inkluderade artiklarna följde dessa huvudkrav. 

 

Under hela forskningsprocessen strävade vi gemensamt efter att stärka validiteten, 

trovärdigheten och reliabiliteten i arbetet genom att tillämpa ett objektivt synsätt vid 

datainsamlingen där studieförfattarna strävat efter att sätta en eventuell förförståelse åt 

sidan (Polit & Beck, 2012). För att ytterligare öka det vetenskapliga värdet på studien var 

det av stor vikt att de inkluderade artiklarna hade ett etiskt godkännande eller tillstånd från 

en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Studieförfattarna har hängivet satt sig 

in i varje inkluderad studie för att få en djupare förståelse och etiska överväganden har 

gjorts vid översättning från engelska till svenska för att information inte skulle tappa 

betydelse eller mening. Vi har strävat efter att all information som bidragit till arbetet har 

sammanfattats och tolkats på ett sådant sätt att den inte förvrängts eller plagierats 

(CODEX, 2016). Plagieringskontroll utfördes via URKUND.  
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RESULTAT 
I analysen av de 16 artiklar framkom det en huvudfaktor och fyra subfaktorer som 

påverkade patientsäkerheten hos sjuksköterskan: arbetsmiljö, arbetsbelastning, 

bemanning, utbildning/kompetens samt kommunikation/delaktighet. Dessa har 

sammanställts och har konkret beskrivits på det sättet som de kan komma att påverka 

patientsäkerheten. 

 

Arbetsmiljö 

I majoriteten av de analyserade artiklarna framkom arbetsmiljö som den mest 

återkommande faktorn och utgör därmed resultatets huvusfaktor (Aiken et al, 2011; Aiken, 

Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013; Aiken et al., 2014; Alenius, 

Tishelman, Runesdotter & Lindqvist, 2013; Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 

2013; Carthon, Lasater, Sloane & Kutney-Lee, 2015; Estryn-Béhar, Van der Heijden & the 

NEXT study group, 2012; Lawton, Carruthers, Gardner,  Wright, & McEachan, 2012; 

Palese et al., 2012; Van Bogaert, Timmermans, Mace Weeks, van Heusden, Wouters & 

Franck, 2014; Westbrook, Duffield, Li & Creswick, 2011). Sjuksköterskans arbetsmiljö är 

den främsta identifierade faktorn som påverkar patientsäkerheten vid omvårdnad inom 

slutenvård. I en studie av Alenius et al. (2014) framgår det hur faktorer i arbetsmiljön som 

tillfredsställande bemanning och resurser, har en tydlig koppling till hur sjuksköterskor 

bedömer patientsäkerheten.  

 

Arbetsbelastning 

Utifrån de artiklar som valdes i arbetet framkom att patientsäkerheten påverkas negativt då 

sjuksköterskor upplever en hög arbetsbelastning (Alenius et al., 2013; Lawton et al., 2012; 

Estryn-Béhar et al., 2012; Van Bogaert et al., 2014). Det som har en betydande påverkan 

på sjuksköterskans arbetsbelastning är då sjuksköterskor beordras ta extra pass på kort 

varsel och inte hinner återhämta sig mellan två arbetspass (Estryn-Béhar et al., 2012). 

Dessa faktorer bidrar till en känsla av stress relaterat till stor arbetsmängd och höga 

förväntningar på att ställa upp.  

 

Arbetsscheman är i sig inte en avgörande faktor för hur arbetsbelastningen upplevs men då 

arbetet påverkar sjuksköterskans familjeförhållanden, egen upplevd hälsa och säkerhet i 

alltför stor utsträckning, blir arbetspassen en belastning. Därför bör arbetspassen vara 

planerade på ett sådant sätt att sjuksköterskor får tid till överrapportering och teambuilding 

(Estryn-Béhar et al., 2012). Sjuksköterskor som upplever en bra arbetsmiljö med mindre 

arbetsbelastning och färre avbrott under arbetet, kan koncentrera sig på sina egna relevanta 

arbetsuppgifter och därmed ge en säkrare vård till patienterna (Ausserhofer et al, 2014; 

Lawton et al., 2012; Westbrook et al., 2011).  

 

Bemanning 

Vårdskador och i värsta fall sjukhusdödlighet är tragiska resultat då patientsäkerheten har 

brustit. En av faktorerna som identifierades i analysen är bemanning av sjuksköterskor 

inom slutenvården. Då sjukhusen inte har en tillräcklig täthet av sjuksköterskor för att möta 

en hög arbetsbelastning kan det leda till minskad koncentration relaterat till stress och 

utmattning vilket påverkar patientsäkerheten (Dubois, D’amouri, Tchouaket, Clarke, 

Rivard, & Blais, 2013). Det finns ett samband mellan sjuksköterskebemanningen och 

patienter som avlider (Diya, Van den Heede, Sermeus & Lesaffre, 2011). I en studie av 

Aiken et al. (2014) bekräftas detta med att då arbetsbelastningen ökade med en patient per 

legitimerad sjuksköterska ökade risken för dödlighet med sju procent samt då 
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bemanningen av legitimerade sjuksköterskor ökade med tio procent minskade 

dödligheten med sju procent.  

 

En bra bemanning har betydelse för att arbetsmiljön ska kunna främja och förespråka 

kvalitetsarbete och påverka patientsäkerheten positivt (Van Bogaert et al., 2014). Beroende 

på vilken minimumgräns av anställda som ledningen bestämt att avdelningen ska ha, kan 

det öka eller minska arbetsbelastningen. Är antalet sjuksköterskor lågt ökar risken för en 

hög arbetsbelastning och det kan innebära att rutiner och arbetsprocesser inte följs, vilket 

leder till att sjuksköterskor inte arbetar på det patientsäkra sätt som god omvårdnad 

förutsätter (Dubois et al., 2013; Palese et al., 2012). 

 

Studier har visat att då arbetsplatsen har brist på sjuksköterskor, måste det mindre antalet 

sjuksköterskor ta hand om fler patienter under sitt arbetspass vilket innebär att de upplever 

att det finns otillräckligt med tid för att utföra omvårdnad och måste då prioritera de olika 

vårdbehoven, vilket kan innebära att patienter inte får tillräcklig med vård (Aiken et al., 

2013; Ausserhofer et al., 2014; Ball et al., 2014; Diya et al., 2011; Van Bogaert et al., 

2014).  

 

En studie av Westbrook, Duffield, Li och Creswick (2011) undersökte hur mycket tid 

sjuksköterskor egentligen spenderar med patienter, visade att endast 37 procent av 

arbetspasset går till patientnära interaktioner. Sjuksköterskor som ansvarar för mer än 11 

patienter under sitt pass har en större risk för att inte hinna med sina arbetsuppgifter än de 

sjuksköterskor som ansvarar för sju patienter eller mindre, och därmed prioriterar bort 

vissa vårdbehov för att hinna (Ball et al., 2014). Studier visar att de vårdbehov som oftast 

prioriteras bort hos patienter är att prata och trösta patienter, tillräcklig övervakning, ge 

information till patient och familj, munvård, dokumentation och att uppdatera vårdplanen 

(Ausserhofer et al., 2014; Ball et al, 2014; Carthon Brooks, Lasater, Sloane, Kutney-Lee, 

2016; Westbrook et al., 2011). Omvårdnadsaktiviteter som oftast prioriteras högt och som 

därmed blir gjorda är smärtlindring och övrig behandling som har en direkt negativ 

påverkan på patienten om den uteblir. Detta är obestridligt viktigt vid behandling av 

patienter och bör inte för den delen prioriteras bort, dock kan viktig information och 

kunskap förbigå sjuksköterskan då exempelvis tid för samtal med patienten prioriteras bort 

(Carthon Brooks et al., 2016).  

 

En viktig aspekt kring sambandet mellan bemanning och patientsäkerhet är att avdelningar 

med redan optimerad bemanning inte kommer kunna gynnas av att fler sjuksköterskor 

anställs medan en underbemannad avdelning kommer få en blygsam förbättring på 

patientsäkerheten (Diya et al., 2011; Dubois et al., 2013). Då det är kostsamt att anställa 

personal bör sjukhusen i syfte att förbättra patientsäkerheten, fokusera på att framställa en 

bra arbetsmiljö för sjuksköterskor att arbeta i samt att den personal som anställs har den 

utbildning och kompetens som krävs (Aiken et al., 2011). 

 

Utbildning/kompetens 

Patientsäkerheten påverkas positivt eller negativt av den kunskap som sjuksköterskan 

besitter och det har visat sig viktigt för patientsäkerheten samt utfallen av vårdskador om 

sjuksköterskan har en kandidatexamen eller inte (Aiken et al., 2014; Dubois et al., 2013). 

En sjuksköterska ska ha den kliniska och teoretiska kunskapen som behövs för att se till 

patienters behov genom bevakning, medicinsktekniska åtgärder och omvårdnad. Om 

kunskapen är bristfällig blir följderna direkt negativa och patientens säkerhet kan riskeras 

(Dubois et al., 2013). En ökad patientsäkerhet kan uppnås av träning och utbildning inom 
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området och flertal studier visar att kunskap och utbildning inom patientsäkerhet är en 

faktor för hur patientsäkerheten påverkas (Nygren et al., 2013; Alenius et al., 2013). En 

grundutbildad sjuksköterska i Sverige behöver inte ha blivit utbildad specifikt inom 

patientsäkerhet då ämnet ej är obligatoriskt i utbildningen (Nygren et al., 2013). 

Otillräcklig träning och kompetens inom patientsäkerhet har kopplats till regelbaserade 

misstag i vården där nyexaminerade sjuksköterskor har en tendens att blint förlita sig på 

mer erfarna kollegor med resultatet att de inte skapar sig egna säkerhetsrutiner (Lawton et 

al., 2012). En viktig aspekt som framkom ur analysen är att mängden arbetserfarenhet inte 

påverkar bedömningen om omvårdnaden som ges är patientsäker eller inte (Alenius et al., 

2013).  

 

Den senaste informationen och forskningen bör vara lätt tillgänglig och vara sammanställd 

i ett sammanfattat format för att underlätta inlärningen (Nygren et al., 2013). Vidare bör 

varje enskild sjuksköterska ansvara för att erhålla den kunskap som krävs för att säker vård 

ska ges genom att aktivt utvärdera sin professionella yrkesroll. Vid avsaknad av 

sjuksköterskor med kompetens och ledarskapskvaliteér, kan patientsäkerheten påverkas på 

det sättet att ingen driver viktiga frågor eller utvärderar patientvården som vidare kan leda 

till att information inte når högre instans och därmed kan inte vården utvecklas eller 

förbättras (Aiken et al., 2014).  

 

Kommunikation/delaktighet 

Flera studier visade att det är av särskild vikt att fokusera på att förbättra samarbetet inom 

hälso- och sjukvården för att gemensamt kunna rikta in sig på mål och skapa en jämn 

balans i fördelningen av resurser mellan sjukhusledning, avdelningschefer och 

sjuksköterskor (Van Bogaert et al., 2014; Nygren et al. 2013; Verbeek-Van Noord, 

Wagner, Van Dyck, Twisk, & De Bruijne, 2014). Att både sjuksköterskor och deras 

arbetsledare får färdighetsträning inom kommunikation skulle enligt Van Bogaert et al. 

(2014) kunna vara en potentiell metod för utvecklingen av olika insatser och preventioner. 

Detta stöds av en enkätundersökning gjord av Nygren et al. (2013) för personer som 

arbetar inom patientsäkerhetsfrågor på sjukhus. I undersökningen framgår det att förbättrad 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal liksom mellan sjuksköterska och 

patient är mycket viktiga faktorer i utvecklingen av patientsäkerhetsfrågor. En bristande 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal kan ha stora konsekvenser för patientsäkerheten. 

Felaktiga läkemedel och läkemedelsdoser samt uteblivna eller försenade 

läkemedelsadministrationer är alla resultat av bristande kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterskor (Verbeek-Van Noord et al., 2014). 

 

En öppen kommunikation som bygger på ömsesidigt förtroende är en viktig del i en god 

patientsäkerhetskultur och kan uppnås genom att uppmuntra till avvikelserapportering, 

undvika skuldbeläggning av enskilda personer samt öka medvetenheten över att de 

kulturella och språkliga olikheterna kan spela en stor roll för en öppen kommunikation 

(Nygren et al, 2013; Lawton et al., 2012; Verbeek-Van Noord et al., 2014).  

 

Sjuksköterskor som innehar en chefsposition har större påverkan vid utvecklingen av 

arbetsmiljön, och det krävs en god kommunikation mellan den högsta ledningen och 

chefssjuksköterskorna för att arbetsmiljöarbetet ska gynnas (Palese et al., 2012; Verbeek-

Van Noord et al., 2014). Med detta menas att det är sjukvårdsledningen som bestämmer de 

minimumkrav som ska uppfyllas på avdelningen, och beroende på hur höga eller låga 

kraven är ger det antingen ett minskat eller ökat utrymme för god omvårdnad i 

arbetsmiljön.  
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För att säkerställa god kvalitet av omvårdnad och patientsäkerhet krävs det att de rutiner 

och policys som berör säkerheten på avdelningen, beskriver den komplexitet och betydelse 

av hur kultur och språk kan påverka det kliniska mötet med patienten (Nygren et al., 2013; 

Lawton et al., 2012). Oavsett om patienten har en annan kulturell bakgrund eller talar ett 

annat språk ska inte den patientsäkra omvårdnaden riskeras utan ska ges på lika villkor 

(Nygren et al., 2013). 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  
Syftet var att identifiera och beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskan att utföra 

patientsäker omvårdnad i slutenvården. Detta har uppfyllts genom att fem faktorer 

identifierats och sedan beskrivits ingående. Studien visade på många olika faktorer som 

påverkar patientsäkerheten men de fem faktorer som analyserades fram (arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, bemanning, utbildning/kompetens och kommunikation/delaktighet) var 

de främsta återkommande faktorerna. Detta innebär att ytterligare faktorer som inte studien 

presenterar eller har analyserat, kan ha betydelse för sjuksköterskans förutsättningar att 

utföra patientsäker omvårdnad inom slutenvården. Vidare är det därför svårt att avgöra om 

resultatet kan generaliseras till hela världens sjukvård trots att de presenterade faktorerna är 

återkommande i all sjukvård anser författarna. Det finns en konsensus hos båda författarna 

om att patientsäkerhet är ett komplext område och innehåller många olika faktorer som kan 

påverka patientsäkerheten. Patienter som blir inlagda på sjukhus har ett behov av vård, 

detta innebär att sjuksköterskor ska möta behovet för att lindra och behandla patienten. 

Därför kan inte det patientsäkra arbetet endast vara fokuserat på ett problem med en 

lösning utan måste ses multidimensionellt då flera faktorer interagerar med varandra och 

skapar det aktuella problemet. Vidare anser författarna att varje faktor måste beaktas och 

vara välfungerande för att sjuksköterskor ska kunna ge en säker omvårdnad 

 

Bakgrunden i studien (Ammouri et al., 2015; Frenk et al., 2010; Gomez-Garcia et al., 

2016; Halbesleben et al., 2008; Kirwan et al., 2012; Lopez et al., 2010; Mattox, 2012; 

Mitchell, 2008; Olofsson et al., 2003; Parry et al., 2015; St-Germain et al., 2009) utgör 

relevant fakta till studiens resultat och stödjer det resultatet bevisar. Då de inkluderade 

artiklarna berör studier från västländer kan författarna se att det råder en enighet på både 

nationellt och internationellt plan kring arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten. 

Arbetsmiljö är huvudfaktorn i resultatet och kan påverka patientsäkerheten negativt då 

sjuksköterskor inte gynnas av miljön. Lopez, Gerling, Cary och Kanak (2010) beskriver att 

vårdskador kan förebyggas då arbetsmiljön är gynnsam för arbetet och detta stämmer 

överens med resultatet. Sjuksköterskor arbetar dygnet runt med att en ge vård av hög 

kvalitet och är därför en viktig del av patientsäkerheten genom sina observationer och 

bedömningar.  

 

En av de fyra subfaktorerna visade sig vara arbetsbelastning och har en betydande roll för 

upplevelsen av arbetsmiljön. Hög arbetsbelastning kan innebära stress, utmattning och 

sänkt arbetsmotivation som även Halbesleben, Wakefield, Wakefield och Cooper (2008) 

beskrivit. Resultatet visar att sjuksköterskor som upplever sin arbetsmiljö som fungerande 

utan hög arbetsbelastning som påverkar sjuksköterskornas välmående gynnar den 

patientsäkra vården. Det styrks även av ICN (2012) som anser det vara av största vikt att 

sjuksköterskornas välbefinnande upprätthålls genom en positiv arbetsmiljö.  

 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) beskriver att hur sjuksköterskor kan uppleva 

frustration, hopplöshet och känslan av otillräcklighet då de inte kan påverka arbetsmiljön. 

Subfaktorn kommunikation/delaktighet visar i resultatet att en öppen och trygg 

kommunikation mellan personal och ledning ökar känslan av delaktighet och möjligheten 

att påverka i sin arbetsmiljö. Bra kommunikation och känsla av delaktighet gynnar 

patientsäkerheten då en vård av hög kvalitet kräver ett bra samarbete inom det 

interprofessionella teamet och kan då möta det komplexa vårdbehovet hos varje patient 

(Frenk et al., 2010). 
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Även i den information som utgår från Florence Nightingales över 150 år gamla 

omvårdnadsteori finns det tydliga likheter mellan resultatet och hennes utgångspunkter för 

en bra och säker vård. Hennes teori kan även dras paralleller till HSL och 

patientsäkerhetslagen som reglerar dagens hälso- och sjukvårds krav. Författarna anser att 

det fortfarande är en återkommande fråga som uppenbarligen inte har löst sig, huruvida 

säkerheten kan garanteras för patienter. Forskning inom patientsäkerhet strävar ständigt 

efter lösningar och patientsäkerhetsutbildningar finns att tillgå. Men att faktorer som bra 

bemanning, rättvisa arbetsvillkor, gynnsam arbetsmiljö och ett interprofessionellt team 

som stärker varandra inte återfinns på alla arbetsplatser är något som sjukvården bör 

uppmärksamma bättre. Författarna tror inte att det endast handlar om ekonomiska frågor då 

en bra vårdkultur som gynnar en hög patientsäkerhet inte kan köpas för pengar. Vårdkultur 

har varit ett begrepp som har uppkommit vid granskning av artiklarna men det har alltid 

kopplats till minst en av ovannämnda faktorer som visas i resultatet och därför inte kunnat 

kategoriserats till en egen faktor.  

 

Resultatet visar att kompetens och utbildning hos sjuksköterskan spelar roll för hur 

patientsäkerheten upprätthålls. Som bakgrunden belyser har varje sjuksköterska sina 

kärnkompetenser som en viktig utgångspunkt i sjuksköterskans profession samt ger en 

konkret vägledning i yrkesutövandet. Dessutom bekräftas resultatet av Socialstyrelsen 

(2016) som beskriver liknande behov av utbildningar inom patientsäkerhet. Sjuksköterskor 

har direktkontakt med patienter och behöver en ökad kompetens som även ges utrymme 

för utveckling. En studie av Kendall-Gallagher och Blegen (2009) bekräftar ytterligare vårt 

resultat och skriver i deras studie att utbildning hos sjuksköterskor har en betydelse för 

patienters säkerhet. Med detta som grund anser vi att patientsäkerheten därför kan påverkas 

av den grad av kompetens som en sjuksköterska har fått genom sin utbildning och att 

grundutbildningen bör innehålla patientsäkerhet som enskild kurs.  

 

Metoddiskussion  
En icke-systematisk litteraturöversikt som metod har fungerat bra, dels mot syftet då det 

studerade området är välutforskat samt dels mot de begränsningar som funnits hos 

författarna samt i arbetet. Begränsningar har varit att författarna inte besitter några tidigare 

erfarenheter av vetenskapliga studier. Detta diskuterades mellan författarna innan studien 

började för att hitta en studiemetod som vi båda kände oss bekväma med. Det var önskvärt 

att hitta en metod som inte kändes övermäktig och som därmed inte skulle riskera hålla en 

otillräcklig kvalitet. Wallengren och Henricson (2012) skriver att det finns en fördel med 

att planlägga hur den vetenskapliga kvaliteten kan säkerställas genom att upptäcka 

bristande kunskaper hos författarna för att arbetet lättare ska kunna kvalitetssäkras under 

studiens gång. Vidare har författarna även haft en tidsbegränsning på tio veckor vilket 

också gjort att författarna valt att utföra en icke-systematisk översikt för att inte ta på sig ett 

för stort projekt.  

 

Genom att implementera en metod som är hanterbar av författarna leder det till ett mer 

tillförlitligt arbete. Därigenom kunde viktiga faktorer som visade sig vara betydelsefulla 

för sjuksköterskans patientsäkra arbete identifieras och syftet med studien uppfyllas. Dock 

finns det svagheter i vald metod. En icke-systematisk översikt kan ge en skev bild av hur 

verkligheten ser ut eftersom resultatet inte är lika tillförlitligt då risken att författare, 

medvetet eller omedvetet, väljer studier som de redan känner till eller som stödjer deras 
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åsikter (Rosén, 2013). Genom att ha haft ett objektivt synsätt under studieprocessen har 

denna bias försökt att minskas.  

 

De inklusionskriterier som valdes innan datainsamlingen har försökts formuleras på ett 

sådant sätt att artiklarna skulle svara mot syftet. Trots konkreta kriterier kan det ändå 

uppstå bias (systematiska fel). Patientsäkerhet är ett område som beaktas överallt i världen 

men denna studie har endast inkluderat västländer för att inte få en för bred sökning. En 

bred sökning är till fördel då det genererar en större mängd litteratur som svarar mot syftet 

men kan även ge många irrelevanta träffar (Rosén, 2013). Mellan de olika länderna finns 

det även kulturella och ekonomiska skillnader i sjuksköterskans profession och 

yrkesutövning. Detta kan ha inneburit att det inklusionskriteriet är något för svagt för att få 

ett resultat av hög generaliserbarhet. Vi tror dock att resultatet kan tillämpas på en högre 

nivå än om vi inkluderat studier från hela världen.   

 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna från databaserna PubMed och CINAHL 

genererade i originalartiklar som använt sig av kvantitativa metoder med liknande typ av 

enkät eller struktur. Sökningen resulterade i få kvalitativa studier. De studier som använt 

sig av enkäter har även ett stort bortfall av deltagare och i vissa fall har inte en uppfattning 

om antalet bortfall kunnat skapats. Detta är nackdelar som kommer med enkätstudier då 

svarsfrekvensen påverkas i hög grad (Billhult & Gunnarsson, 2012). Författarna tror att 

liknande studiemetoder kan riskera att samma typ av resultat erhålls, med viss variation. 

Att använda samma typ av enkäter inom liknande område ger ett mer konsekvent resultat 

men författarna tror att det kan leda till ett förutsägbart resultat vilket innebär en empiri 

med begränsade vyer. Studieförfattarna hade ambition att sträva efter en god validitet 

genom att inkludera studier av högt bevisvärde. Studier som anses vara av högt bevisvärde 

och hög kvalitet är randomiserade kontrollerade studier (RCT) och kontroll studier (CCT) 

(Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2013). Under databassökningarna kunde inte RCT 

eller CCT studier finnas. Det tror vi beror på att dessa studier används för att studera vilken 

behandling eller åtgärd som är mest effektiv samt använder sig av randomiserade urval av 

deltagare, och är därmed inte tillämpbart till vårt syfte. Motiverat utifrån ovanstående 

diskussion kan inte den övergripande tillförlitligheten anses vara hög för de inkluderade 

artiklarna.  

 

PubMed och CINAHL är två olika databaser som använder olika sökord. PubMed 

använder MeSh-termer medan CINAHL har en annan typ av terminologi men MeSh-

termer kan ändå fungera. I databassökningarna har endast MeSh-termer använts för att få 

ett mer tillförlitligt resultat. Dock kan detta innebära att relevanta artiklar missats (Rosén, 

2013) i framförallt CINAHL. Fler artiklar kan ha missats då vi valt att inte inkludera fler 

databaser, men PubMed och CINAHL är de databaser som varit mest relevanta för studiens 

syfte samt inkluderar ett stort forskningsområde inom omvårdnadsvetenskap (Rosén, 

2013). Då författarna valt att inte ta med artiklar som kostat pengar eller inte varit 

tillgänglig genom Sophiahemmets katalog kan relevant information undgåtts. 

 

Vissa svårigheter under arbetets gång påträffades. Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna 

ansågs bedömningsmallen som erhållits av Sophiahemmet Högskola som svårformulerad 

och blev därmed tidskrävande. Vi anser att mallen var svår applicerad på artiklarna och var 

inte användarvänlig för noviser vid uppsatsskrivande. Vid datainsamlingen utfördes 

sökningar som innehöll artiklar på både engelska och svenska. Alla artiklar var skrivna på 

engelska vilket innebar för författarna att översättning och tolkning av artiklarna gjordes 

mer ansträngande då det vetenskapliga språket på engelska är något som författarna inte är 
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bekanta med. Artiklarna lästes om flertal gånger för att författarna skulle få sig en 

uppfattning över artikelns innehåll. Vid svåra ord på engelska har engelsk-svenskt lexikon 

samt översättningstjänsten Google translate använts för att få en tillförlitlig översättning. 

Författarna har gjort sitt bästa med att göra en rättvis bedömning över vilka artiklar som 

varit relevanta men trots detta kan de språkliga olikheterna innebära en risk för 

feltolkningar och att viktig information inte tillvaratagits under databearbetningen.    

 

Under arbetets gång har författarna ingått i en handledargrupp tillsammans med fyra andra 

studenter som skriver sitt arbete. Träffarna har gynnat kvaliteten på arbetet genom att andra 

läst arbetet och kommenterat eventuella svagheter som kunnat åtgärdas (Wallengren & 

Henricson, 2013). För att litteraturöversikten ska uppfylla de riktlinjer och regler som finns 

på Sophiahemmet högskola har författarna i så hög utsträckning som möjligt hållit sig 

uppdaterade och läst igenom kursplan samt betygskriterier. För att ytterligare stärka den 

vetenskapliga kvaliteten på arbetet har korrekturläsning utförts av två externa granskare 

innan arbetet lämnats in.  

 

Slutsats   
Resultatet påvisade fem viktiga faktorer som påverkar sjuksköterskors förutsättningar att 

utföra en patientsäker omvårdnad inom slutenvård. Faktorer var arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, bemanning, kommunikation/deltagande samt utbildning/kompetens. När 

dessa faktorer har en negativ inverkan på sjuksköterskornas omvårdnadsarbete prioriteras 

vissa omvårdnadsåtgärder bort och uteblir helt, vilket kan äventyra patienters liv och hälsa. 

Dessa faktorer utgör, både enskilt och tillsammans, en identifiering av patientsäkerhetens 

komplexitet. Om en av dessa faktorer inte fungerar kan inte heller en hög patientsäkerhet 

uppnås, utan dessa faktorer ska gemensamt vara till grund för en högkvalitativ hälso- och 

sjukvård och kan därmed rädda liv.   

 

Fortsatta studier   

Faktorerna som framkommit under studien är de främsta och återkommande faktorerna 

som studien kunde identifiera. Patientsäkerhet är ett komplext område som innehåller 

många olika bidragande faktorer och därför bör förslagsvis fortsatta studier fokusera på att 

generera en större kartläggning samt sambandsanalys mellan faktorerna för att eventuellt 

kunna finna faktorer som kan vara bidragande till att patientsäkerhet påverkas i 

omvårdnadsarbetet hos sjuksköterskan. Ett ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för att 

möta de utmaningar sjuksköterskor står inför varje dag i deras patientsäkra 

omvårdnadsarbete. Forskning har en stor betydelse för kvalitetsutvecklingen och 

patientsäkerhetsarbetet.  

Många studier grundar sig på att finna negativa utfall som resultat av utebliven omvårdnad 

och dålig arbetsmiljö. Det skulle vara av intresse att göra vidare studier på sjukhus där 

arbetsmiljö och patientsäkerhet har hög standard för att undersöka orsakerna till detta. Om 

forskning istället kunde fokusera på att identifiera de arbetsplatser där patientsäkerheten 

fungerar, kan ett mer vetenskapligt genombrott kunna fås eftersom få studier har gjort 

sådan forskning. Författarna anser att mer kvalitativa studier skulle bidra till en ökad 

förståelse och helhet till området. Förslagsvis skulle en intervjustudie kunna utföras med 

sjuksköterskor på en avdelning där patientsäkerheten värderas som hög. Detta med syfte att 

undersöka vad det är som gör att dessa avdelningar har ett fungerande 

patientsäkerhetsarbete. 
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Klinisk relevans 

Den här studien bidrar med en överskådlig bild över fem faktorer inom sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete som påverkar patientsäkerheten inom slutenvård. Författarna hoppas att 

både sjuksköterskestudenter, färdigutbildade sjuksköterskor, övriga vårdprofessioner samt 

den organisatoriska ledningen inom hälso- och sjukvård med denna studie kan öka sin 

medvetenhet och förebygga i sitt arbete med att öka patientsäkerheten inom vården. Vidare 

är arbetsmiljöfaktorer något som återfinns i alla yrkeskategorier, oavsett bransch. Därför 

kan denna studie även vara av relevans för andra.  
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I 

 

BILAGA A 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial (CCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.



 

I 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Aiken, L. H., Cimiotti, J. 

P., Sloane, D. M., Smith, 

H. L., Flynn, L., & Neff, D. 

F. 

2011 

USA 

The effects of 

nurse staffing 

and nurse 

education on 

patient deaths in 

hospitals with 

different nurse 

work 

environments 

Att avgöra under vilka 

villkor sjuksköterskornas 

bemanning, utbildning 

och arbetsmiljö är 

förknippade med en 

dödlig utgång för 

patienten. 

Design: 

Kvantitativ retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Enkäter mailades till 665 sjukhus 

i de fyra största amerikanska 

delstaterna med totalt 272782 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Enkäter och journaler 

Analys: 

Deskriptiv analys (STATA) 

106 385 

(166 397) 

Faktorer som arbetsmiljö, 

utbildning och personaltäthet 

påverkar tillsammans 

behandlingsresultatet. Att öka 

antalet sjuksköterskor 

påverkar inte 

behandlingsresultatet till det 

bättre om arbetsmiljön är 

fortsatt dålig. 

R 

I 

Aiken, L., Sloane, D., 

Bruyneel, L., Van den 

Heede, K., Griffiths, P., 

Busse, R.,… Sermeus, W.  

2014  

Belgien, England, Finland, 

Irland, nederländerna, 

Norge, Spanien, 

Sverigeoch Schweiz 

 

Nurse staffing 

and education 

and hospital 

mortality in 

nine European 

countries: a 

retrospective 

observational 

study. 

Syftet var att bedöma om 

det finns skillnader i 

förhållandet mellan 

antalet patienter till 

antalet sjuksköterskor 

och om det påverkade 

sjukhusdödligheten efter 

vanliga kirurgiska 

procedurer. 

Design: 

Kvantitativa retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

422 730 patienter över 50 år som 

genomgått en kirurgisk 

behandling. 

26 516 sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus i de nio 

länderna. 

Datainsamling: 

Journaler och enkäter mellan åren 

2007-2010 

Analys: 

Statistisk analys 

 

 

- Resultatet visade att då 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning ökade med  

en patient ökade sannolikheten 

för dödlighet inom 30 dagar 

med 7% och då bemanning av 

sjuksköterskor ökade med 

10% minskade istället denna 

sannolikhet med 7%. 

 

R 

II 



 

II 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Aiken, L., Sloane, D., 

Bruyneel, L., Van den 

Heede, K. & Sermeus, W. 

2013 

Belgien, England, Finland, 

Tyskland, Grekland, 

Irland, Nederländerna, 

Norge, Polen, Spanien, 

Sverige och Schweiz 

Nurses’ reports 

of working 

conditions and 

hospital quality 

care in 12 

countries in 

Europe 

Få en inblick i hur 

europeisk sjuksköterskor 

uppfattar deras 

arbetsmiljöer och hur det 

påverkar vårdkvaliteten.  

Detta för att vidare 

kunna identifieralovande 

strategier för att  behålla 

sjuksköterskor på 

sjukhus och säkerställa 

bemanning för att 

undvika att 

vårdkvaliteten försämras.  

 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie   

Urval:  

33 659 medicinska/kirurgiska 

sjuksköterskor från 488 

akutsjukhus. 

Datainsamling: 

Enkäter. 

Analys:  

Statistisk analys 

33659 
(72) 

 

Mer än en av fem 

sjuksköterskorna var 

missnöjda med deras jobb 

vilket grundade sig i löner, 

utbildningsmöjligheter och 

karriärsutveckling. Många 

sjuksköterskor funderade på 

att sluta. Flertal sjuksköterskor 

tyckte inte att sjukhusen 

prioriterade patientsäkerheten 

och att vårdskador inte var 

ovanligt då arbetsuppgifter 

lämnades ogjorda på grund av 

tidsbrist. 

P 

II 

 

Alenius, L., Tishelman, C., 

Runesdotter, S. & 

Lindqvist, R.  

2012 

Sverige 

Staffing and 

resource 

adequacy 

strongly related 

to RN’s 

assessment of 

patient safety: a 

national study 

of RNs working 

in acute-care 

hospitals in 

Sweden 

Undersöka vilka faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors 

bedömning av säker vård 

och dessa faktorer är 

relaterade till 

bedömningen.  

Design: 

Kvantitativ tvärsnittstudie 

Urval: 

 Systematiskt urval. 

Datainsamling: 

Data och enkät härledes från 

Registered Nurse 

Forecastings(RN4CAST) 

databas.  

Analys: 

Deskriptiv analys.   

9236 

(13851) 

Tidigare forskning inom 

ämnet betonar vikten av en 

god relation mellan patient 

och sjuksköterskor för att 

stärka patientsäkerheten. 

Denna studie kompletterar 

detta genom att även 

ledarskap,  fungerande 

interprofessionella team, 

tillräckligt med personal och 

resurser för god omvårdnad är 

faktorer som starkt påverkar 

sjuksköterskor bedömning av 

arbetsplatsens patientsäkerhet. 

 

 

 

P 

II 



 

III 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ausserhofer, D., Zander, 

B., Busse, R., Schubert, 

M., De Geest, S., Rafferty, 

A. M., ... & Sjetne, I. S. 

2014 

USA 

Prevalence, 

patterns and 

predictors of 

nursing care left 

undone in 

European 

hospitals: 

results from the 

multicountry 

cross-sectional 

RN4CAST 

study 

Beskriva förekomst och 

mönster i utebliven 

omvårdnad samt 

undersöka dess 

association till 

organisatoriska faktorer. 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

Enkäter skickades till 488 sjukhus 

i 12 europeiska länder med totalt 

33 659 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Enkäter 

Analys: 

Statistisk analys med SAS 

 

20 869 
(12 790) 

Fenomenet utebliven 

omvårdnad tycks vara vanlig i 

europeiska länder. 

Sjuksköterskan fattar beslut 

angående vilken omvårdnad 

som går att lämna ogjort för 

att hinna med sitt arbete vilket 

i sin tur leder till moraliska 

dilemman hos sjuksköterskan 

som vidare kan leda till 

utbrändhet. 

 

P 

I 

Ball, J.E., Murrells, T., 

Rafferty, A-M, Morrow, 

E., & Griffiths, P.  

2014 

England 

‘Care left 

undone’ during 

nursing shifts: 

associations 

with workload 

and perceived 

quality of care 

Undersöker förekomsten 

av utebliven omvårdnad 

hos sjuksköterskor i 

England och om det 

finns en koppling mellan 

personaltäthet och 

vårdkvaliten samt 

patientsäkerhet. 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie  

Urval: 

Randomiserat urval av 341 

möjliga sjukhus varav 64 

sjukhus valdes ut. 401 

avdelningar inom allmän 

medicin- och kirurgi deltog i 

undersökningar.  

Datainsamling: 

Frågeformulär  

Analys: 

Deskriptiv statistik 

 

 

 

 

 

 

2917 

sjukskötersk

or 

(73) 

Det finns ett tydligt samband 

mellan personaltätheten och 

förekomsten av utebliven 

omvårdnad. Studien påvisar 

att en bättre arbetsmiljö 

minskar förekomsten av 

utebliven omvårdnad. 

P 

II 



 

IV 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Carthon, J. M. B., Lasater, 

K. B., Sloane, D. M., & 

Kutney-Lee, A. 

2015 

USA 

The quality of 

hospital work 

environments 

and missed 

nursing care is 

linked to heart 

failure 

readmissions: A 

cross-sectional 

study of US 

hospitals. 

Att granska sambandet 

mellan missad 

omvårdnad och 

återintagning av 

patienter inom 30 dagar 

från utskrivning på 

sjukhus 

Design: 

Kvantitativ retrospektiv 

tvärsnittstudie 

Urval: 

419 akutsjukhus i USA, totalt 

20 605 sjuksköterskor  

Datainsamling: 

Enkäter och 160 930 st 

patientjournaler 

Analys: 

Deskriptiv analys 

 

18 751 

sjuksköterskor 

(1854) 

Då sjuksköterskan ges tid och 

resurser samt en god 

arbetsmiljö att arbeta i blir de 

mindre benägna att brista i 

omvårdnaden vilket kan leda 

till en mindre risk för 

återintagning av patient. 

R 

I 

Diya, L., Van den Heede, 

K., Sermeusm, W. & 

Lesaffre, E. 

2011 

Belgien 

The relationship 

between in-

hospital 

mortality, 

readmissions 

into the 

intensive care 

nursing unit 

and/or operating 

theatre and 

nursing staffing 

levels.  

 

Bedöma förhållandet 

mellan bemanning av 

sjuksköterskor och 

sjukhusdödlighet 

och/eller oplanerad 

återinläggning till 28 

stycken 

intensivvårdsavdelningar 

i Belgien.  

Design: 

Kvantitativ retrospektiv 

tvärsnittsstudie  

Urval: 

Systematiskt urval. 

Datainsamling: 

Datainsamling gjordes på 

journaler från två journalsystem. 

Analys: 

Bayesian multianalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 054 
patientjournale

r 

Underbemanning av 

sjuksköterskor påverkar 

patientsäkerheten då det ökar 

risken för återinläggningar och 

sjukhusdödlighet. 

R 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dubois, C-A., D’amouri, 

D., Tchouaket, E., Clarke, 

S.,  Rivard, M., & Blais, R. 

2013 

Kanada 

Associations of 

patient safety 

outcomes with 

models of 

nursing care 

organization at 

unit level in 

hospitals 

Undersöka fyra distinkta 

omvårdnad 

organisationsmodeller 

som fokuserar på 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

2699 patientjournaler 

inkluderades genom ett 

systematiskt urval från 22 

medicinska avdelningar på 11 

sjukhus i Kanada 

Datainsamling: 

Med hjälp av ett standardiserat 

protokoll, screenades 

patientjournaler i efterhand för att 

identifiera förekomster av 

patientsäkerhets relaterade 

händelser. 

Analys: 

Statistisk analys  

2699 

(-) 

Utifrån de fyra omvårdnads 

organiskationsmodeller visar 

resultatet att faktorer som 

arbetsmiljö, bemanning kan 

innebära en risk för en 

försämrad patientsäkerhet för 

inneliggande patienter. 

R 

II 

Estryn-Béhar, M., Van der 

Heijden, B. & the NEXT 

study group. 

2012 

10 Europeiska länder 

Effects of 

extended work 

shifts on 

employee 

fatigue, health, 

satisfaction, 

work/family 

balance and 

patient safety 

Undersöka vilken effekt 

sjuksköterskors 

arbetsschema har på 

balansen mellan 

arbete/familj, egna hälsa 

och patientssäkerheten. 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjuksköterskor som jobbar i 10 

Europeiska länder på olika 

sjukvårdsinstanser (sjukhus, 

hemsjukvård, vårdhem). 

Datainsamling: 

Enkäter 

Analys: 

Multivariat statistiskanalys 

25 924 
(51 757) 

 

Studien visade att 

arbetsschemat i sig inte är en 

viktig avgörande faktor för de  

undersökta parametrarna. 

Sjuksköterskor tar däremot 

nattskift eller 12-timmarsskift 

i syfte att minska deras 

konflikter på arbetet/hemma, 

dock på bekostnad av 

patientens säkerhet, liksom 

deras egen hälsa och säkerhet . 

Därför är det viktigt att 

utveckla åtgärder, såsom 

utökad barnomsorg, 

P 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

sammanslutning av 

sjuksköterskor till 

utarbetandet av deras 

skiftarbete, 9- eller 10 - 

timmars skift på 

eftermiddagen, möjlighet till 

tupplurar under nattskift och 

minskning av förändrade skift 

med alltför kort varsel. 

Arbetsscheman måste 

organiseras för att ge tid för 

överlämning vid skift och 

teambuilding. 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lawton, R.,  Carruthers, 

S.,  Gardner, P., Wright, 

J., & McEachan, R.  

2012  

England 

 

 

Identifying the 

Latent Failures 

Underpinning 

Medication 

Administration 

Errors: An 

Exploratory 

Study 

Det primära syftet med 

artikeln var att 

identifiera latenta fel och 

faktorer som 

bidrar till  

felmedicinering. 

Design: 

Semi-struktuell intervjustudie 

Urval: 

Intervjuerna genomfördes med 12 

sjuksköterskor som var ansvariga 

för patientsäkerheten på sjukhuset 

samt åtta sjukhuschefer. 

Datainsamling: 

Förfrågningar skickades ut till 25 

sjuksköterskor från tre medicinska 

avdelningar. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje 

deltagare och varade i 20-90 

minuter.    

Analys: 

Transkribering gjordes med 

NVivo7 och en tematisk 

innehållsanalys utfördes. 

19 

(6) 

Genom ett systematiskt sätt 

har studien identifierat tio 

latenta faktorer  som bidrar till 

felmedicinering och därmed 

påverkar patientsäkerheten. 

Resultatet utgör en plattform 

för att finna lösningar och 

förebyggande verktyg för 

ökad patientsäkerheten på 

sjukhus.  

 

K 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nygren, M., Roback, K., 

Öhrn, A., Rutberg, H., 

Rahmqvist, M. & Nilsen, 

P. 

2013 

Sverige 

Factors 

influencing 

patient safety in 

Sweden: 

perceptions of 

patient safety 

officers in the 

county councils 

Vilka faktorer har haft 

betydelse för 

patientsäkerheten enligt 

personer som jobbar med 

patientsäkerhet inom 

Sveriges kommuner och 

landstng (SKL). 

Undersöker även vilka 

faktorer som kommer att 

ha betydelse för att 

uppnå en god 

patientsäkerhet i 

framtiden. 

 

Design; 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

Strategiskt urval.  

Datainsamling: 

Enkäterna skickades ut via mail 

tillsammans med svarskuvert.  

Analys: 

Deskriptiv statistik erhölls med 

hjälp av ett statistikprogram 

(SPSS).  

218 
(2) 

Patientens delaktighet i vården 

med välfungerande 

kommunikation, utbildning av 

personal och kulturen inom 

organisationen är faktorer som 

studien identifierade och som 

påverkar patientsäkerheten.  

 

P 

II 

Palese, A., Mesaglio, M., 

De Lucia, P., Guardini, I., 

Dal Forno, M., Vesca, R., 

Boschetti, B., Noacco, M. 

& Salmaso, D. 

2012 

Italien 

 

Nursing 

effectiveness in 

Italy: findings 

from a 

grounded theory 

study 

Att få en föreställning 

om hur sjuksköterskans 

omvårdnad påverkar 

behandlingsresultat. 

Design: 

Intervjustudie 

Urval: 

Heterogen grupp av totalt 76 

deltagare (sjuksköterskor och 

chefsjuksköterskor) samt 35 

patient journaler  

Datainsamling: 

Intervjuer och patientjournaler 

Analys: 

Konstant jämförande analys 

(Strauss och Corbins grounded 

theory modell) 

 

 

 

 

76 

sjukskötersko

r och 

chefssjuksköt

erskor samt 

35 

patientjourna

ler 

Sjuksköterskan är beroende av 

stöd på organisationsnivå. 

Med ett sämre stöd försöker 

sjuksköterskan upprätthålla 

effektiviteten genom att 

begränsa engagemanget i 

patienterna vilket påverkar 

behandlingsresultat negativt. 

K 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Van Bogaert, P., 

Timmermans, O., Weeks, 

S.M., van Heusden, D., 

Wouters, K. & Franck, E. 

2014 

Belgien 

Nursing unit 

teams matter: 

Impact of unit-

levels nurse 

practice 

environment, 

nurse work 

characteristics, 

and burnout on 

nurse reported 

job outcomes, 

and quality of 

care, and patient 

adverse events – 

A cross-

sectional survey 

Undersöka hur 

vårdkvaliteten, 

vårdskador och 

sjuksköterskor arbete 

påverkas av arbetsmiljön 

samt utbrändhet på tre 

sjukhus i Belgien.  

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 

Systematisk urval.  

Datainsamling: 

Enkäter skickades ut till 3 sjukhus 

i Belgien, varav 96 avdelningar.  

Analys: 

Flernivås analys.  

 

1108 
(93) 

Studien visar att faktorer som 

sjuksköterskors arbetsmiljö 

och vårdenhetens organisation 

påverkar vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. Dessa 

påverkar även risken för 

sjuksköterskor att bli 

utbrända/utmattade som vidare 

även hade en ogynnsam 

verkan på patientsäkerheten.   

 

P 

I 

Verbeek-Van Noord, I., 

Wagner, C., Van Dyck, C., 

Twisk, J. W., & De 

Bruijne, M. C.  

2014 

Nederländerna 

Is culture 

associated with 

patient safety in 

the emergency 

department? A 

study of staff 

perspectives.  

Beskriva 

patientsäkerhetskulturen 

på holländska 

akutmottagningar för att 

undersöka sambanden 

mellan 

säkerhetskulturens 

dimensioner och 

kvaliteten på 

patientsäkerhet samt att 

jämföra dessa mellan 

sjuksköterskor 

och läkare. 

 

Design: 

Kvantitativ tvärsnittstudie 

Urval: 

Från 26 inkluderade 

akutavdelningar utfördes ett  

systematiskt urval av läkare och 

sjuksköterskor samt övrigt 

sjukvårdspersonal som hade 

arbetat längre än tre månader och 

mer än en dag i veckan.   

Datainsamling: 

1337 pappers enkäter skickades ut 

till avdelningarna 

Analys: 

Statistisk analys 

668 

(669) 

Enkäterna identifierade flera 

faktorer (lagarbete mellan 

avdelningar, frekvens av 

händelserapportering, 

Kommunikation och 

öppenhet, kunskapsutveckling 

och sjukhusledningens 

engagemang för 

patientsäkerhet)  

 i säkerhetskulturen som 

påverkade kvalitetsnivån av 

patientsäkerheten.  

 

P 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Westbrook, J. I., Duffield, 

C., Li, L., & Creswick, N. 

J.  

2011 

Australien 

How much time 

do nurses have 

for patients? A 

longitudinal 

study 

quantifying 

hospital nurses' 

patterns of task 

time distribution 

and interactions 

with health 

professionals 

Syftet är att kvantifiera 

tiden som sjuksköterskor 

distribuerar distribuerar 

mellan uppgifter, 

patienter, enskilda 

uppgifter och 

sammarbete med 

andra vårdgivare. Samt 

hur arbetsmönstret 

förändras under en 

tvåårsperiod. 

 

Design: 

Kvantitativ prospektiv 

observationsstudie 

Urval: 

59 sjuksköterskor inkluderades 

från två avdelningar (kirurgi och 

medicin) på ett stort sjukhus i 

Sydney. 

Datainsamling: 

Totalt 191,3 timmar av 

observationer utfördes under 41 

månader mellan åren 2005 till 

2008.  

Analys: 

Statistisk deskrpitiv analys med 

SAS 

 

59 

(-) 

Sjuksköterskor tillbringade 

omkring 37% av sin tid med 

patienter.Detta förändrades 

inte under de två åren som 

studien pågick. Avbrott kunde 

ses som en bidragande faktor 

till minskad tid med patienter 

och detta kan innebära en 

säkerhetsrisk för patienter, 

speciellt då avbrott skedde vid 

läkemedelshantering. Över tid 

tillbringade sjuksköterskor 

betydligt mindre tid att prata 

med kollegor och mer tid 

ensam. 

P 

II 


