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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Patientsäkerhet regleras med hjälp av lagstiftning och beskrivs enligt lagen som 

upplevelser av lidande hos patienten. Det tillhör sjuksköterskors ansvarsområde att arbeta 

för att bedriva en säker vård, och att lindra lidande. Forskning har påvisat att det finns 

samband mellan sjuksköterskors sårbarhet, arbetsbelastning och påverkan på 

patientsäkerheten. Ytterligare forskning har påvisat vikten av sjuksköterskors kompetens 

för patientsäkerheten. 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa faktorer som sjuksköterskor beskriver som betydelsefulla för att kunna 

bedriva patientsäker vård inom somatisk slutenvård.  

 

 

Metod 

 

Studiens metod var en litteraturöversikt. Artiklarna inhämtades främst genom 

databassökning. Relevanta artiklar kvalitetsgranskades och slutligen inkluderades 17 

artiklar. Dessa analyserades med hjälp av integrerad analysmetod. Forskningsetiska 

aspekter togs i beaktning under genomförandet av studien.  

 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskor ur majoriteten av studierna var ense om att personliga egenskaper och 

förutsättningar, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, engagemang, bemanningsnivå, 

kommunikation och samarbete, bemötande från chefer, arbetsledning, resurser och 

arbetsmiljö är faktorer som påverkar patientsäkerheten. Dessa faktorer sammanfattades 

under tre kategorier vilka är studiens huvudfynd, och dessa är: “Personliga faktorer och 

förutsättningar”, “Bemanning och samarbete” samt “Vårdorganisation och arbetsmiljö”. 

 

 

Slutsats 

 

Genom att nyttja sjuksköterskors kompetens, upplevelser och erfarenheter kan förmågan 

att bedriva en patientsäker vård inom somatisk slutenvård förbättras. De faktorer som 

sjuksköterskor beskrev som betydelsefulla var återkommande och på ett internationellt 

perspektiv överensstämmande. Genom att utforma patientsäkerhetsarbetet efter 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kan förmågan att erbjuda en patientsäker vård 

förbättras ytterligare och på så vis kan patienters lidande lindras.  

 

 

Nyckelord: Arbetssituation, Lidande, Omvårdnad, Patientsäkerhet, Sjuksköterskor 

  

 

 



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Patientsäkerhet ................................................................................................................ 1 

Arbetsförhållanden inom somatisk slutenvård ............................................................ 2 

Vårdskador inom somatisk slutenvård ......................................................................... 3 

Patientens lidande ........................................................................................................... 4 

Sjuksköterskors professionella ansvar .......................................................................... 4 

Sjuksköterskors sårbarhet ............................................................................................. 5 

Systemteoretiskt perspektiv på stressorer .................................................................... 6 

Problemformulering ........................................................................................................ 7 

SYFTE .................................................................................................................................. 7 

METOD ................................................................................................................................ 7 

Val av metod .................................................................................................................... 7 

Urval ................................................................................................................................. 8 

Datainsamling .................................................................................................................. 8 

Databearbetning ............................................................................................................ 12 

Dataanalys ...................................................................................................................... 13 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 13 

RESULTAT ....................................................................................................................... 14 

Personliga faktorer och förutsättningar ..................................................................... 14 

Bemanning och samarbete ............................................................................................ 15 

Vårdorganisation och arbetsmiljö ............................................................................... 16 

DISKUSSION .................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 21 

Slutsats ............................................................................................................................ 24 

REFERENSER .................................................................................................................. 26 

 

BILAGA A-B 

 



 

 

 

1 

INLEDNING 

Sjuksköterskors arbetssituation beskrivs ofta som ansträngd. Skiftarbete leder till 

sömnproblem (Lim, Han, Cho & Baek, 2018). Låga nivåer av bemanning leder till 

ohälsosamma arbetsmiljöer (Ulrich, Barden, Cassidy & Varn-Davis, 2018). Detta är 

förhållanden som utsätter sjuksköterskorna för stress och som kan leda till olika tillstånd av 

psykisk ohälsa, till exempel depression eller utmattningssyndrom (Stryn-Béhar & Van der 

Heijden, 2012). Hög arbetsbelastning och en ohälsosam arbetsmiljö leder till en osäker 

vård med stor risk för misstag som drabbar patienter (Rodrigues, Santos & Sousa, 2017). 

Incidensen för vårdskador minskar, men fortsatt förbättringsarbete krävs för att 

upprätthålla utvecklingen (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskor har ett centralt ansvar i 

utvecklingen då förbättringsarbete, tillsammans med bland annat säker vård och 

evidensbaserad vård, utgör tre av sjuksköterskors sex kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). En studie av McHugh et al. (2013) beskriver att sjukhus som 

nyttjar sjuksköterskors kompetens och bevarar en hög sjukskötersketäthet får bättre 

behandlingsresultat och fler nöjda patienter. Vidare visar studien att en hög 

omvårdnadskompetens resulterar i en ökad patientsäkerhet. Sjuksköterskors kompetens 

behöver därför nyttjas för att stärka kvaliteten på den sjukvård och omvårdnad som 

bedrivs. Detta väckte intresset hos oss att undersöka vilka faktorer sjuksköterskor beskriver 

som betydelsefulla inom patientsäkerheten. 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet  

Patienters säkerhet inom vården regleras med hjälp av lagstiftning, och utgår ifrån 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659). Syftet med lagen är att främja patienters 

säkerhet då de vårdas inom hälso- och sjukvård, och detta för att undvika att patienter 

drabbas av vårdskador. Enligt Patientsäkerhetslagen innebär patientsäkerhet just “skydd 

mot vårdskada” (SFS, 2010:659, kap. 1, 6 §). Vårdskador innebär enligt lagen “lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 

2010:659, kap. 1, 5 §). En allvarlig vårdskada innebär enligt lagen att skadan är bestående 

och inte ringa, att den har lett till ett väsentligt ökat behov av vård för patienten, eller att 

patienten har avlidit (SFS, 2010:659, kap. 1, 5 §). 

 

Lagstiftningen utgörs av bestämmelser som riktas till både anställda inom hälso- och 

sjukvården och till vårdgivarna (SFS, 2010:659). Lagen belyser vilket ansvar och vilka 

skyldigheter de olika parterna har för att upprätthålla en säker vård för patienter. 

Vårdgivarens ansvar innefattar till exempel att planera, leda och kontrollera hälso- och 

sjukvården på ett systematiskt sätt där risk för vårdskador och incidenter följs upp. 

Vårdgivarna måste även se till att vården utförs på ett korrekt sätt, att resultat analyseras 

och att förbättringsåtgärder diskuteras. Vårdgivarna måste också löpande utvärdera om det 

finns risker för att bryta mot patientsäkerheten inom verksamheten, och i så fall eliminera 

dessa. För den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalen innebär skyldigheterna att arbete 

alltid ska utföras enligt beprövad evidens och vetenskap, att vården ska utformas och 

genomföras tillsammans med patienten samt att patienten ska uppleva ett bemötande med 

omtanke och respekt (SFS, 2010:659). 
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Arbetsförhållanden inom somatisk slutenvård 

Under 2017 rapporterades antalet inskrivningar i slutenvården till ca 1,4 miljoner. Det 

representerade en minskning på ca 56 000 färre slutenvårdstillfällen jämfört med 2016. 

Reduktionen förklaras av att fler vårdtillfällen sker i hemmet (Socialstyrelsen 2017a). 

Slutenvården är en del av hälso- och sjukvården. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30), stadgas i 4 § i 2 kap att slutenvården avser vård som ges till patienter inskrivna i 

en vårdinrättning. Slutenvård ges till patienter vars behov och tillstånd inte kan tillgodoses 

av resurserna inom primärvården eller hemsjukvården. En inskrivning i slutenvården 

innebär att patienten blir tilldelad en vårdplats och inskriven i ett eller flera dygn. Detta 

kallas vårdtillfälle inom slutenvården (Socialstyrelsen, 2017a). Slutenvård kan delas in i 

psykiatrisk och somatisk slutenvård. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär ordet 

somatisk “Kroppslig; som har med kroppen att göra”. 

 

År 2017 fanns det 198 447 legitimerade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Det 

fanns samma år 66 796 legitimerade läkare och 23 637 legitimerade fysioterapeuter, vilket 

gör att sjuksköterskor till antalet är den dominerande professionen inom svensk hälso-och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2017b). Sjuksköterskor har väldigt varierande arbetsuppgifter 

och arbetar ofta i team med övriga professioner inom hälso- och sjukvården. 

Arbetsuppgifterna innefattar allt ifrån journalföring och dokumentation, 

förbättringsarbeten och administrativa arbetsuppgifter till omvårdnadsarbete och 

medicinsktekniska åtgärder (European Federation of Nurses Association, 2012). 

Sjuksköterskor är ansvariga för all omvårdnad och ansvarar även för att patienten ska bli 

hörd och få sin autonomi respekterad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskor som arbetar i Sverige är i snitt ansvariga för 7,6 patienter under ett 

arbetspass (Aiken et al., 2014). Detta är något som kan bli påfrestande och tillsammans 

med skiftarbete bli en stor faktor till stress (Stryn-Béhar & Van der Heijden, 2012). Ett 

kontinuerligt högt tempo och ökad arbetsbelastning tillsammans med den krävande 

arbetsmiljön har visat sig öka risken för att sjuksköterskor begår misstag i tjänsten. Aiken 

et al. (2014) har även kommit fram till att risken för mortalitet ökar ju fler patienter 

sjuksköterskor ansvarar för. De menar vidare att detta visar på att sjuksköterskors 

kvalifikationer har en stor påverkan på patientsäkerheten (Aiken et al., 2014). Därmed 

utgör sjuksköterskors arbetssituation en stor risk för patientsäkerheten (Rodrigues et al., 

2017). En studie av Li, Bowman och Smith (2016) visar på ett samband mellan bemanning 

och risken att en vårdskada uppstår. Enligt deras studie var förekomsten av vårdskador 

större vid de enheter som var lägre bemannade. Att patienter utsätts för vårdskador innebär 

enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) att de drabbas av ett lidande. Risken 

för att detta ska ske ökar till exempel då kompetensen hos sjuksköterskor inte är tillräckligt 

hög eller på grund av att bemanningen är för låg (Twigg, Gelder & Myers, 2015).  

 

Det föreligger många organisatoriska risker för patientsäkerheten inom sjukvården, där 

många berör den arbetssituation som föreligger för sjuksköterskor. Till exempel utgör 

långa arbetspass en risk för sänkt prestation och ökad sjukskrivning för sjuksköterskor 
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(Dall’Ora et al., 2018). Forskning belyser även samband mellan långa arbetspass och en 

ökad risk för sjukvårdsfel (Samra & Smith, 2015). Schemaläggning, arbetsbelastning och 

för låg veckovila orsakar större stressnivåer och en ökad risk för utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskor. Dessa faktorer påverkar sjuksköterskors sårbarhet negativt och patienten 

lämnas lidande genom att risken för att misstag begås ökar (Rodrigues et al., 2017). Ökad 

bemanning mätt som personal per säng har visat sig minska mortaliteten hos patienter som 

vårdas på intensivvårdsavdelning (West et al., 2014). Att antalet patienter som 

sjuksköterskor ansvarar för är förknippat med mortaliteten hos patienter har även visat sig i 

en studie från England (Griffiths et al., 2018). En påtvingad kultur med högt tempo och 

bristande ledarskap utgör en risk för utebliven omvårdnad och för patientsäkerheten 

(Jangland, Teodorsson, Molander, & Muntlin Athlin, 2017).  

Vårdskador inom somatisk slutenvård 

Varje år drabbas omkring 110 000 patienter av vårdskador i Sverige. Vårdskadornas 

omfattning varierar, men ungefär hälften av de inträffade fallen räknas till allvarliga 

vårdskador. Detta innebär en förlängd vårdtid för patienten till följd av skadan. Av dessa 

110 000 fall av vårdskador så har omkring 1400 fall lett till döden (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2018). Under åren 2013–2016 minskade frekvensen av vårdtillfällen med 

vårdskador från 8,9 procent till 8,1 procent för män, samt från 8,1 procent till 6,9 procent 

för kvinnor. Det innebär att andelen vårdskador under 2016 uppgick till 7,5 procent för 

både män och kvinnor tillsammans. På nationell nivå minskade andelen vårdtillfällen där 

vårdskador inträffat med en total på 13 procent, där Halland hade den kraftigaste 

minskningen på 55,6 procent och Örebro hade den största ökningen med 28,1 procent 

jämfört med 2014. Detta enligt en rapport från Socialstyrelsen (2016), som baserats på 

drygt 60 000 slumpmässigt valda vårdtillfällen inom somatisk slutenvård, fördelat på 

nästan 60 sjukhus i Sverige.  

 

Faktorer som enligt Socialstyrelsen (2016) påverkar incidensen av vårdskador är ålder, 

kön, vårdtid, andel kirurgisk verksamhet eller om patienten vårdas på universitetssjukhus 

och länssjukhus eller länsdelssjukhus. De menar vidare att förmågan att identifiera 

vårdskador påverkas av kvaliteten på sjuksköterskors journaldokumentation. De mest 

frekventa vårdskadorna är vårdrelaterade infektioner, fall, trycksår och kirurgiska skador 

(Sveriges kommuner och Landsting, 2016). Även läkemedelsbiverkningar har visat sig 

drabba upp till 19 procent av alla patienter inom slutenvården (Laatikainen et al., 2017). 

Vårdskador leder till förlängda vårdtider och ökade kostnader för samhället, och dyrast är 

de fel som begås i läkemedelshantering samt i behandling (Paradis, Stewart, Bayley, 

Brown & Bennett, 2008). Enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) innefattar 

vårdskador inte bara kroppslig skada utan även lidande och psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas med adekvata åtgärder från hälso- och 

sjukvårdens sida. Enligt Southwick, Cranley och Hallisy (2015) uppger patienter som blivit 

utsatta för en vårdskada psykiska följder i form av till exempel psykiskt och känslomässigt 

lidande och depression. 

 

Det finns överensstämmande evidens om att arbetssituationen utgör en stor belastning för 

sjuksköterskor, som är långt ifrån optimal. Det är en fråga som inte enbart är viktig ur 

personalens perspektiv, utan utsätter även patienten för stora risker när sjuksköterskor inte 

förmår utföra sitt arbete patientsäkert. Patienten riskerar att inte få en adekvat omvårdnad, 

vilket kan leda till ett ökat lidande (Recio et al., 2017). 



 

 

 

4 

Patientens lidande 

Lidande utgör grunden för vad som definierar en vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen 

[PSL] (SFS, 2010:659). Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Värdegrund för 

omvårdnad (2016) lidande som en individuell upplevelse vilken utgår från varje enskild 

människas upplevelse av en situation. Lidandet kan innebära att individen har en känsla av 

förlorad kontroll, hot eller kränkning. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar också 

att tidigare vårdupplevelser har en betydande roll för att lidande ska uppstå. Patienters 

lidande kan således uppstå på grund av negativa upplevelser och erfarenheter som orsakats 

av till exempel bemötandet från sjuksköterskor, fysiska vårdskador eller utebliven vård 

eller omvårdnad.  

 

I en studie från Fridh et al. (2015) identifieras olika faktorer som bidrar till lidande hos 

inneliggande patienter. Patienter uppger i studien rädsla över sin sjukdomssituation i 

relation till hälsohistoria och även här uppges oro inför sjukhusvistelse på grund av tidigare 

erfarenheter från hälso- och sjukvården. De uppger också otillräcklig symtomlindring, 

hemlängtan och känslor av obekvämhet i sjukhusmiljön, känsla av att vara beroende av 

vårdpersonalen samt lidande över existentiella frågor. Enligt studien är det av stor vikt att 

vården utformas för att personal ska kunna möta patientens bekymmer, som en 

förutsättning för att kunna lindra deras lidande. Otillräckligt bemötande kring existentiella 

funderingar framkommer också som något som lämnar patienten lidande i en studie av 

Jangland et al. (2017). Studien visar även att patienter känt oro kring sjukhusmiljön och det 

höga tempo som vårdkulturen präglas av, vilket patienter upplever påverkar deras 

integritet. Även bristande information och planering bidrar enligt studien till lidande hos 

patienten. Studien visar dessutom att brister och fel i omvårdnaden leder till att 

patientsäkerheten får allvarliga konsekvenser. Det är sjuksköterskors professionella ansvar 

att patientens integritet och autonomi respekteras, så att patienten upplever sig delaktig i 

sin egen vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patienter som har upplevt sig väl 

informerade och delaktiga i sin vårdplanering upplever också en ökad känsla av trygghet 

och de har även uppgett sig mer nöjda med sin vård (Goh & Vehviläinen-Julkanen, 2016). 

Det är av stor vikt att omvårdnaden som sjuksköterskor bedriver utgår ifrån att lindra det 

lidande som är möjligt att lindra, då detta är en av omvårdnadens fyra grundstenar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det är också en viktig del av omvårdnaden att inte utsätta en 

människa för ytterligare lidande.  

Sjuksköterskors professionella ansvar 

Kompetensen som krävs av sjuksköterskor är mångfacetterad och komplex. Ett samspel 

mellan praktisk och teoretisk kunskap, kliniska färdigheter, prestation och attityd krävs för 

att leverera en god omvårdnad (Cowan, Norman & Coopamah, 2007). Sjuksköterskor är 

den profession som har det yttersta omvårdnadsansvaret inom svensk hälso- och sjukvård. 

Omvårdnadens mål består av fyra grundstenar: främja hälsa och välbefinnande, förhindra 

ohälsa, lindra lidande och att arbeta för ett värdigt och fridfullt slut på livet hos den sjuka. 

Sjuksköterskors professionella ansvar innefattar mer än enbart omvårdnad. Förutom 

omvårdnadens fyra grundstenar så ska varje sjuksköterska behärska sex kärnkompetenser 

för att öka vårdens kvalitet och säkerhet. Kärnkompetenserna utgörs av informatik, 

förbättringskunskap, samverkan i team, personcentrerad omvårdnad, evidensbaserad vård 

samt säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar inom patientsäkerheten och patienten ska alltid vara i 

professionens fokus, med det slutliga målet att erbjuda en säker vård för alla (Choi, 

Cheung & Pang, 2013). Säker vård som kärnkompetens innebär att sjuksköterskor har ett 
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professionellt ansvar att arbeta för att förebygga vårdskador, arbeta aktivt med 

patientsäkerhet, följa de regelverk och riktlinjer som finns upprättade, ha en 

riskmedvetenhet och arbeta för att identifiera och rapportera risker och incidenter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det inkluderar även att involvera patienten, dess rättigheter, 

självbestämmande samt integritet i arbetet, och vara patientens förespråkare utåt (Choi et 

al., 2013). En studie av Goh och Vehviläinen-Julkanen (2016) visar att patienter blir nöjda 

då de får en god omvårdnad och ett gott bemötande från sjuksköterskor. Patienterna i 

studien upplevde sig som mest nöjda då de fick adekvat information och snabba svar från 

sjuksköterskorna. En annan studie visar ett samband mellan hälsosam arbetsmiljö med god 

bemanning av sjuksköterskor och tillfredsställelse hos patienter, vilket sammanfattas som 

att god bemanning är nödvändig för att sjuksköterskor ska kunna bedriva god omvårdnad. 

Det leder i sin tur till en säker patientvård (Goh, Vehviläinen-Julkunen, He, Ang & Chan, 

2018). Det hör till sjuksköterskors professionella ansvar att göra sitt yttersta för att 

upprätthålla professionalismen och att leverera en säker vård av hög kvalitet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det är ett ansvar som ofta lämnar sjuksköterskor oskyddade 

från sin sårbarhet (Malone, 2000). 

Sjuksköterskors sårbarhet 

Sårbarhet för en sjuksköterska innebär förmågan att kunna acceptera och erkänna sina egna 

känslor av otillräcklighet, för att få mod och kraft att stanna hos den lidande. Förmågan att 

lyssna kännetecknas av sårbarhet och innebär det mod som krävs för att låta sig själv bli 

berörd och vidrörd. Det är en förmåga att riskera sin personliga förståelse och 

bekvämlighet genom att öppna upp sig och låta sig beröras och förändras inför personens 

berättelse om lidande och sjukdom. Det kan vara väldigt utmanande, svårt och hotande att 

uppleva patientens berättelse, och det kräver mod att våga se, lyssna och höra. Samtidigt 

som det är en gåva då lyssnandet ger sjuksköterskor möjligheten att öka sin insikt i 

personens situation (Koskinen, 2017). Att sjuksköterskor är sårbara innebär enligt Sumner 

(2013) att de behöver få något i utbyte för att kunna blomstra eller för att känna sig 

bekräftad, och att de behöver få sina behov tillfredsställda för att kunna fortsätta att bedriva 

och erbjuda en god omvårdnad, och för att stanna kvar i yrket. Enligt Sumner (2013) är det 

även viktigt att sjuksköterskor har en förståelse för och kunskap om sig själva och hur de 

ska kunna blomstra för att utveckla och förbättra den omvårdnad de bedriver. För att 

sjuksköterskor ska kunna skapa denna förståelse och kunskap om sig själva är det viktigt 

att de upplever tillfredsställelse med sitt arbete. När sjuksköterskors behov inte 

tillfredsställs så ökar deras sårbarhet. Det innebär att sjuksköterskor inte kan ge en god 

omvårdnad på vilka villkor som helst. 

 

Enligt Ignacio da Silva, Maris Peres, Gonçalves Wolff, och de Azevedo Mazza (2014) 

förklaras begreppet som en konstruerad process som riskerar en instabilitet inom ett flertal 

tillstånd som hälsa, psykologiskt, kognitivt, fysiskt och/eller socioekonomiskt. Att vara 

människa innebär att vara sårbar, och därmed riskerar alla människor att utsättas för denna 

instabilitet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Graden av sårbarhet handlar inte om hur 

svag en person är, utan avgörs enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beroende på 

personliga egenskaper. Dessa personliga egenskaper kan handla om vår förmåga att 

uppfatta omgivningen och att avvärja det som kan såra oss. Cousley, Martin och Hoy 

(2014) kommer i sin studie fram till att tidigare erfarenheter, sjukdomar, uppfattning av 

livet samt kontrollnivå av en given situation kan påverka en persons sårbarhet. I strävan 

efter att skydda patientens integritet, värdighet, hälsa och tillit till personalen så riskerar 

personalen att öka sin egen sårbarhet. Detta kan enligt Malone (2000) leda till en ökad 

psykisk utmattning hos sjuksköterskor. Att uppleva en känsla av kontroll är nödvändigt för 
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att skydda sjuksköterskors sårbarhet. Genom en effektivisering av arbetet kan på så vis en 

upplevda känslan av kontroll uppnås (Cousley et al., 2014). Genom att skydda 

sjuksköterskor från en hög arbetsbelastning och en krävande arbetssituation bevaras deras 

förmåga att lindra patientens lidande (Halm, 2019).  

Systemteoretiskt perspektiv på stressorer  

Omvårdnadsmodeller och omvårdnadsteorier har länge varit en viktig del inom 

sjuksköterskors profession (Ross & Bourbonnais, 1985). Brukandet av teoretiska 

omvårdnadsmodeller ökar inom den kliniska verksamheten. En ökad medvetenhet hos 

sjuksköterskor om hur en omvårdnadsmodell kan appliceras i den praktiska verksamheten, 

samt vikten den bär med sig för sjuksköterskans professionella ansvar behöver appliceras i 

den kliniska verksamheten. Utöver att tjäna som ett praktiskt förhållningssätt till 

omvårdnadsarbetet, tjänar en omvårdnadsmodell som ett ramverk för framtagandet av ny 

forskning, kompetensutveckling och omvårdnadskunskap (Pegorer Santos et al., 2019). 

 

Betty Neumans omvårdnadsteori utgår ifrån ett antal grundläggande antaganden om 

människan, miljön, hälsan och omvårdnaden. Ett av dessa antaganden är att miljön alltid 

innehåller en mängd stressorer, vilket är faktorer som har en förmåga att störa den normala 

stabiliteten hos en person och på så sätt orsaka en reaktion (Neuman & Fawcett, 2011). 

Stressorerna kan vara av olika typer beroende på hur nära de är i förhållande till personen, 

och definieras utifrån intrapersonliga, interpersonliga samt extrapersonliga. De 

intrapersonliga stressorerna uppstår inom klientens eget delsystem. Om klienten är en egen 

individ innebär det till exempel kroppsliga stressorer som kränkt integritet, sömnbrist eller 

smärta. De interpersonliga stressorerna är faktorer som uppstår utanför, men ändå i närhet 

till, individen och kan till exempel innebära sociala relationer med närstående eller 

personal. De extrapersonliga stressorerna är en yttre interaktion vilket uppstår på ett större 

avstånd, och inkluderar till exempel miljön runt omkring klienten men också den globala 

miljön eller politiken. Då det normala mönstret eller försvarslinjen hos en person inte är 

tillräckligt starkt för att bemästra stressorer, bryter stressoren sig igenom försvarslinjen och 

skapar en reaktion hos personen (Neuman & Fawcett, 2011). 

 

Neumans omvårdnadsteori är definierad som en systemmodell inom omvårdnadsteorier, 

vilket innebär att interaktionen mellan olika delar av systemet är det centrala inom teorin 

(Neuman & Fawcett, 2011). Det systemiska synsättet bidrar till bättre möjlighet att välja ut 

viktiga delar av ett system samtidigt som det ger en sammanhängande helhet. Det var just 

helhetssynen, målet om en optimerad hälsa och förebyggande arbete som var 

grundstenarna i modellen och som även skapade modellens acceptans inom 

sjuksköterskeyrket (Neuman & Reed, 2007). Huvudinriktningen i Neumans modell är att 

arbeta med omvårdnad utifrån personens reaktion på olika stressfaktorer. Omvårdnaden 

utgår ifrån olika åtgärdsnivåer. Den första kallas för primär prevention. Denna nivå handlar 

om att identifiera och förebygga stressorer. På denna nivå riktas arbetet mot stressorer som 

ännu inte trängt igenom personens försvarslinje och skapat en reaktion. Arbetet kan till 

exempel ske genom att undanröja risken för utsatthet av en stressor, exempelvis sömnbrist, 

eller genom att arbeta upp ett starkare försvar mot den. Nästa nivå av åtgärd enligt 

modellen kallas för sekundär prevention. På denna nivå riktas arbetet istället mot att lindra 

den skada som uppstått efter att en stressor trängt igenom personens försvarslinje och på så 

sätt skapat en reaktion. Det kan till exempel vara genom att låta en patient som inte kunnat 

sova på natten, sova en stund på dagen. Den sista nivån av omvårdnaden kallas för tertiär 

prevention. Det är åtgärder som genomförs efter behandlingen under den sekundära 

preventionen, och syftar till återställning av stabiliteten hos personen. Det kan till exempel 
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handla om att anpassa den yttre miljön så att den inte upplevs som en stressor av personen 

(Neuman & Fawcett, 2011). I denna studie kommer begreppet klienten fortsättningsvis att 

avse sjuksköterskan, och det är på sjuksköterskan som modellen kommer att appliceras vid 

diskussion av resultatet.  

 

Sjuksköterskor har ett centralt ansvar inom slutenvården och en stor kompetens inom 

förbättringsarbete och att arbeta patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med 

denna anledning är det av stor relevans att nyttja sjuksköterskors kompetens för att 

beskriva risker inom och utvärdera patientsäkerheten, för att kunna förbättra denna. 

Stressorer på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskors sårbarhet samt den vård som bedrivs 

och därmed riskerar att skapa en reaktion på patientsäkerheten. En reaktion som lämnar 

patienten lidande (Rodrigues et al., 2017).  

Problemformulering 

Det finns ett flertal faktorer inom den somatiska slutenvården som kan påverka 

sjuksköterskors arbetssituation och därmed patientsäkerheten. Faktorerna kan liknas med 

det som Betty Neuman definierar som stressorer inom sin omvårdnadsteori, vilka skapar en 

reaktion hos sjuksköterskor och på så sätt kan utgöra en fara för patientsäkerheten genom 

att öka risken för att sjukvårdsfel och vårdskador ska uppstå. Patientsäkerhetslagen [PSL] 

(SFS, 2010:659) finns till för att skydda patienter från att drabbas av olika former av 

lidande då de vårdas inom sjukvården. I sjuksköterskors professionella ansvar ingår att 

arbeta patientsäkert och med kunskap om förbättringsarbete. Sjuksköterskors dagliga 

arbetsuppgifter skapar ett brett perspektiv över vårdsituationen. Evidensen är tydlig med 

att sjuksköterskors kompetens och bemanningsgrad är associerat med en minskad 

mortalitet hos patienter. Detta, tillsammans med sjuksköterskors professionella ansvar, 

kvalificerar sjuksköterskor till att belysa brister och förbättringspotential inom 

patientsäkerheten. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av patientsäkerhet behöver 

därför belysas inför fortsatt arbete med förbättring av ämnesområdet. Med denna studie vill 

vi uppnå en ökad kännedom om vilka faktorer som enligt sjuksköterskor är av betydelse 

för patientsäkerheten.  

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som sjuksköterskor beskriver som betydelsefulla för att kunna 

bedriva patientsäker vård inom somatisk slutenvård  

METOD 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt som metod för denna studie. 

Enligt Friberg (2017) kan litteraturöversikter göras av olika anledningar, till exempel kan 

de göras för att skapa underlag för vidare forskning. Friberg menar vidare att 

litteraturöversikter även kan göras på kandidatnivå som ett fristående arbete för att 

sammanställa den kunskap som finns inom ett problemområde. Även Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver att syftet med en litteraturöversikt är att sammanställa 

relevant forskning inom ett område. Enligt Friberg (2017) är detta vad som skiljer en 

litteraturöversikt från en systematisk litteraturöversikt, då man i en systematisk 

litteraturöversikt söker efter ny evidens snarare än att beskriva den kunskap som redan 

finns. 
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I denna studie utgick resultatet från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Genom att 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde ämnesområdet belysas ur fler 

aspekter (Friberg, 2017). En kvalitativ studie är baserad på intervjuer och personers 

berättelser med syfte att studera erfarenheter av ett fenomen för att förstå subjektiva 

upplevelser, medan en kvantitativ studie är en metod för att beskriva och kartlägga 

samband (Forsberg & Wengström, 2016). 

Urval 

För att uppnå ett optimalt sökresultat som gav ett utbud av relevanta artiklar men som 

samtidigt sorterade ut irrelevanta artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier samt 

avgränsningar. Detta var det första steget i datainsamlingen och var till hjälp för att hitta 

lämplig litteratur till översikten (Kristensson, 2014). 

 

Avgränsningar 

Vid sökningar i databaser gjordes en avgränsning avseende tid, där endast artiklar 

publicerade från den 1 januari 2000 till och med den 15 april 2019 inkluderades. En 

språklig avgränsning gjordes där endast artiklar publicerade på engelska användes. Enligt 

Kristensson (2014) är det viktigt att begränsa sig till språk som författarna av 

litteraturöversikten behärskar. Vid sökningar i databasen CINAHL användes även “Peer 

reviewed” och “Abstract Available“ som avgränsingar vid sökningarna. För två av 

sökningarna angavs även “Major Subject” enligt söktabellen nedan.  

 

Inklusionskriterier 

Sökningarna utgick ifrån studiens syfte. Därmed inkluderades endast artiklar med 

utgångspunkt i grundutbildade sjuksköterskors perspektiv. I de fall då inkluderade artiklar 

beskrev olika yrkesgrupper inom vården och dess uppfattningar av patientsäkerhet så 

inkluderades dessa endast då de olika professionernas perspektiv kunde särskiljas i 

resultatet. Detta för att säkerställa att endast sjuksköterskors perspektiv beskrevs i denna 

studie. Endast originalartiklar inkluderades. Originalartiklar avser alla vetenskapliga 

artiklar som utfördes av författarna själva (Polit & Beck, 2017). Vid sökningar i 

databaserna PubMed och PsycINFO var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara 

peer reviewed. Inkluderade artiklar skulle ha ett etiskt godkännande, vilket enligt Forsberg 

och Wengström (2016) stärker en litteraturöversikts etiska ställningstagande. Endast 

artiklar med utgångspunkt i den somatiska slutenvården inkluderades, vilket innebar 

vårdinrättningar där patienter läggs in för kroppslig vård.  

  

Exklusionskriterier 

Artiklar som utgick från patienters, anhörigas, annan vårdpersonals eller studenters 

perspektiv exkluderades. Litteraturöversikter exkluderades då de inte anses vara 

originalartiklar. Artiklar som utgick från andra vårdinrättningar än den somatiska 

slutenvården, till exempel psykiatri, öppenvård eller kommunal vård och omsorg, blev 

exkluderade. Artiklar som utgick från specialistutbildade sjuksköterskors perspektiv 

exkluderades.  

Datainsamling  

Insamling av data skedde genom artikelsökning på de valda databaserna, Public Medline 

(PubMed), Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och 

American Psychological Association (PsycINFO). PubMed är en stor databas med artiklar 
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inom medicin, tandvård och omvårdnad, CINAHL är en databas för artiklar inom 

omvårdnad, arbetsterapi samt fysioterapi och PsycINFO är en databas med psykologisk 

och beteendevetenskaplig inriktning (Karlsson, 2017). Databaserna ansågs utifrån 

vetenskapliga inriktningar relevanta för att hitta kunskap inom det område som denna 

studie syftade till att undersöka. För ökad kunskap kring databassökning genomfördes en 

databashandledning med personal från Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Det kan enligt 

Forsberg och Wengström (2016) vara en fördel att ta hjälp av kunniga personer inom 

databassökning för att effektivisera sökningen. Sökträffarna från databaserna som 

resulterade i inkluderade artiklar presenteras i tabell 1.  

 

Ämnesord används för att ge en beskrivning av innehållet i en artikel, och kan därmed 

liknas med nyckelbegrepp (Karlsson, 2017). Olika databaser använder sig av olika system 

för ämnesord. I PubMed används systemet Medical Subject Headings (MeSH) för 

ämnesord. Karolinska Institutet har tagit fram en svensk version av MeSH, som stöd för 

översättning av ämnesord, som kallas Svensk MeSH (Karlsson, 2017). CINAHL har ett 

annat system för ämnesord som kallas för CINAHL Headings. Även dessa ämnesord utgår 

ifrån MeSH-termer, men har dessutom ett tillägg på fler omvårdnadstermer (Karlsson, 

2017). Utifrån denna studies syfte identifierades bärande begrepp som användes som 

ämnesord för databassökning. De bärande begrepp som identifierades var patientsäkerhet, 

arbetssituation, sjuksköterskors perspektiv, slutenvård. Beroende på vilken databas som 

skulle användas så gjordes olika översättningar av de bärande begreppen. För sökningar i 

PubMed översattes ämnesorden till MeSH-termer med hjälp av Svensk MeSH. Även i 

CINAHL gjordes sökning baserat på syftets bärande begrepp, men i form av CINAHL 

Headings. Vid sökning i PsycINFO användes funktionen titelsökning. Denna funktion 

användes även vid en av sökningarna i CINAHL. Titelsökningar i PsycINFO baserades då 

på engelsk översättning av de identifierade ämnesorden enligt svenskt-engelskt lexikon, 

och någon översättning till PsycINFOs eget system av ämnesord gjordes därmed inte. Vid 

titelsökning söker databasen efter artiklar som innehåller de valda sökorden i titeln på 

artikeln (Karlsson, 2017). Detta är förkortat som TI i tabellen över databassökningar. 

Sökfunktionen explode användes vid en sökning i CINAHL, funktionen är markerad med 

ett plustecken i tabellen över databassökningar. Detta expanderar sökningen till att 

inkludera alla underordnade termer till sökordet (Karlsson, 2017). Booleska operatorer 

användes för att göra sökningen mer specifik och för att bredda sökningen. Orden AND 

och NOT är booleska operatorer som används med syfte att specificera och begränsa 

urvalet, och ordet OR med syfte att expandera urvalet (Karlsson, 2017). I denna studie 

användes de booleska operatorerna genom att de valda ämnesorden lades ihop med hjälp 

av olika kombinationer av orden AND eller OR. Booleska operatoren NOT valdes bort då 

det inte fanns något behov av en ytterligare begränsning. Karlsson (2017) poängterar 

vikten av användning av booleska operatorer då det gör sökningen mer specifik och 

breddar sökningen. De CINAHL Subject Headings som var utgångspunkt för sökningar i 

CINAHL var “Patient Safety”, “Work Environment”, “Workload”, “Nursing”, “Nursing 

Practice”, “Nursing Role”, “Nursing staff”, “Risks” och “Inpatients”. Sökorden som var 

utgångspunkten för sökningarna formulerades och kombinerades på olika sätt, och 

sökningen breddades med hjälp av booleska sökoperatorer. Detta presenteras exakt i tabell 

1. De ord som användes för titelsökning och fritextsökning i databaserna, och som 

identifierades utifrån bärande begrepp i syfte och problemformulering, var “Patient 

Safety”, “Nursing”, “Nursing practice”, “Risk”, “Inpatients” och “Work Environment”. 

Orden formulerades på olika sätt och sattes ihop med de booleska operatorerna för att 

bredda och specificera sökningarna och detta presenteras exakt i tabell 1. Sökningar i 

databasen PubMed resulterade inte i några lästa artiklar och därmed inte heller i några 

inkluderade artiklar.  
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Tabell 1. Redovisning av databassökning. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2019-04-

15  

TI 

patient 

safety 

OR TI 

patient 

safeties 

AND 

TI 

nursing 

OR TI 

nursing 

practice 

AND 

TI risks 

AND 

TI 

inpatien

ts  

Limiters - 

Abstract 

Available; 

Published Date: 

20000101-

20191231; Peer 

Reviewed; 

English 

Language; 

Inpatients 

Search modes - 

Boolean/Phrase  

175 29 4 2 

CINAHL 

2019-04-

11 

(MH 

nurses 

OR MH 

nursing 

role OR 

MH 

nursing 

staff, 

hospital

) AND 

( (MH 

"Workl

oad") 

OR 

(MH 

"Work 

Environ

ment") 

) OR TI 

workloa

Limiters - 

Abstract 

Available; 

Published Date: 

20000101-

20191231; Peer 

Reviewed; 

English 

Language; 

Search modes - 

Boolean/Phrase 

  

270 9 1 1 
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d OR 

AB 

workloa

d AND  

MH 

patient 

safety+   

PsycINF

O 

2019-04-

11 

TI 

patient 

safety 

OR TI 

patient 

safeties 

OR TI 

safeties, 

patient 

AND 

TI 

nursing 

OR TI 

nursing 

practice 

OR TI 

practice

, 

nursing 

AND 

TI risks 

AND 

TI 

inpatien

ts OR 

TI 

inpatien

t   

Limiters - 

Publication 

Year: 2000-2019 

Narrow by 

Language: - 

english 

Narrow by 

SubjectMajor: - 

nursing 

Search modes - 

Boolean/Phrase  

659 18 1 1 

CINAHL 

2019-04-

12  

Patient 

safety 

AND 

nursing 

AND 

work 

environ

ment  

Limiters - 

Abstract 

Available; 

Published Date: 

20000101-

20191231 

Narrow by 

Language: - 

english 

Narrow by 

SubjectMajor: - 

patient safety 

172 32 18 12 



 

 

 

12 

Search modes - 

Boolean/Phrase  

Manuella 

sökninga

r 

  
6 6 6 1 

Totalt 
  

1282 94 30 17 

 

Manuell sökning 

Förslag på sex stycken artiklar erhölls från personal vid Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek i samband med databashandledning den 10 april 2019. Artiklarna söktes upp i 

CINAHL genom att söka på deras fulla titlar som fritextsökning. Dessa sex artiklar 

beställdes i fullformat enligt tabell för databassökning och bearbetades tillsammans med 

övriga beställda artiklar från databassökning. En av artiklarna uppfyllde kvalitetskriterier 

och besvarade denna studies syfte och inkluderas därför till vidare analys. Den artikel som 

inkluderades och som framkom genom den manuella sökningen var en artikel av 

Kunaviktikul et al. (2015).  

Databearbetning 

Inledningsvis gjordes ett första urval av artiklar. Detta urval skedde individuellt genom att 

studiens båda författare läste artiklar och valde bort de som inte bedömdes kunna svara på 

denna studies syfte, först utifrån titel och därefter utifrån abstrakt. Då en författare hittade 

en artikel som bedömdes kunna vara relevant, baserat på titel och abstrakt, så läste även 

den andra författaren igenom artikelns abstrakt. Titlar på artiklar där abstrakt lästs, vilken 

databas de hittades i samt vilka sökord som användes för att hitta titeln noterades 

individuellt. Artiklar som av litteraturöversiktens båda författare bedömdes kunde svara på 

denna studies syfte beställdes i fullformat till Sophiahemmet Högskolas bibliotek, 

alternativt sparades ner digitalt om de redan var tillgängliga i fullformat, för vidare 

granskning. Inför fortsatt bearbetning och kvalitetsgranskning beställdes 30 stycken 

artiklar. 

 

Efter det första urvalet genomfördes en översiktlig genomläsning av hela artiklarna 

individuellt för att sedan diskutera artiklarnas kvalitet och relevans mot denna studies syfte 

tillsammans av studiens båda författare, vilket även beskrivs av (Hewitt-Taylor, 2017). Att 

göra kvalitetsgranskningar av inkluderade artiklar minskar risken för felaktiga slutsatser, 

och genom detta stärks litteraturöversiktens resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

Individuell kvalitetsgranskning genomfördes av alla artiklar och därefter diskuterades 

resultatet av granskningen och eventuella osäkerheter som uppstått. Alla artiklar har lästs 

individuellt av studiens båda författare, vilket ökar litteraturöversiktens reliabilitet genom 

ökad objektivitet (Polit & Beck, 2017). Artiklarna bedömdes enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), se bilaga A. 

Enligt bedömningsunderlaget granskades artiklarna utifrån vilken typ av studiedesign som 

använts, hur väl metodprocessen beskrivits samt antalet deltagare. Artiklarna kunde på så 

sätt erhålla I=Hög Kvalitet, II=Medel kvalitet eller III=Låg kvalitet. Artiklar som inte 

bedömdes kunna besvara frågeställningen eller som inte upprätthöll en hög eller medel 

kvalitet enligt bedömningsunderlaget exkluderades.  
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Av de 30 granskade artiklarna var det åtta stycken som valdes bort då de inte uppfyllde 

kriterierna för urval, till exempel genom att innefatta öppenvård eller involvera andra 

yrkeskategorier. Två av de lästa artiklarna valdes bort då de inte ansågs kunna besvara 

denna studies syfte. Två artiklar valdes bort då de bedömdes ha låg kvalitet på grund av 

otillräckligt beskrivna metoder. En artikel valdes bort då ingen uppgift kunde hittas kring 

etiskt godkännande. Sju stycken artiklar erhöll hög kvalitet, och tio stycken artiklar erhöll 

medel kvalitet. Detta resulterade i 17 artiklar som ansågs kunna besvara denna studies 

syfte och som var av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas. Av dessa 17 inkluderade 

artiklar var två stycken av kvalitativ metod och 15 stycken av kvantitativ metod. De 

inkluderade artiklarna fördes in i en matris över inkluderade artiklar, se bilaga B, för att 

därefter kunna genomgå vidare dataanalys. Att sammanställa inkluderade artiklar i en 

matris skapar en tydlig och överskådlig redovisning av inkluderat material (Friberg, 2017).  

Dataanalys 

För analys av artiklar och sammanställning av resultatet valdes Kristenssons (2014) metod 

för integrerad analys. Analysen började med de kvalitativa artiklarna och därefter de 

kvantitativa. Enligt metoden för integrerad analys delades arbetet upp i tre steg. Det första 

steget innebar att valda artiklar lästes igenom genomgående för att identifiera övergripande 

likheter och skillnader i resultaten. Detta steg gjordes individuellt av litteraturöversiktens 

båda författare. I nästa steg formulerades kategorier utifrån likheterna i artiklarnas resultat. 

Detta för att lättare kunna relatera artiklarnas resultat till varandra, och sammanfatta detta 

på ett tydligt sätt. Även detta steg gjordes initialt individuellt av litteraturöversiktens båda 

författare, och utifrån de likheter och skillnader som identifierades i resultatet formulerades 

kategorier individuellt. Litteraturöversiktens båda författare diskuterade sedan tillsammans 

för att sammanställa slutgiltiga kategorier utefter de fynd som gjorts i likheter och 

skillnader. I det sista steget, efter identifikation av sammanfattande kategorier, så delades 

artiklarnas resultat in under de olika kategorierna och skrevs in under löpande text i 

studiens resultatdel för att sammanställa de olika resultaten. De olika kategorierna som 

valts vid den slutgiltiga sammanställningen användes som underrubriker till resultatet 

vilket är en del av Kristenssons metod (2014). Textsorteringen gjordes av 

litteraturöversiktens båda författare tillsammans. Den integrerade analysmetoden gör det 

lättare att sortera inkluderade artiklar och dess resultat på ett strukturerat och systematiskt 

sätt, för att vidare underlätta hantering av data (Kristensson, 2014). Till hjälp under 

dataanalysen användes förutom artiklar i fulltext även de sammanfattningar som gjorts av 

artiklarnas resultat och som finns i Bilaga B.  

Forskningsetiska överväganden 

En litteraturöversikt behöver ta vissa forskningsetiska aspekter i beaktning. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) finns ett samband mellan god vetenskaplig kvalitet och god 

forskningsetik. I en litteraturöversikt kan svag forskningsetik och därmed svag 

vetenskaplig kvalitet innebära att rapporten har vetenskapliga brister. Detta kan bero på till 

exempel precision i frågeställning, att felaktiga metoder har använts eller att etablerade 

metoder har använts på ett felaktigt sätt. Det kan också bero på att forskaren utelämnar 

observationer då de inte stärker rapportens tes, att bortfallsproblem hanteras på ett felaktigt 

sätt eller genom att rapporten gör det omöjligt att besvara studiens frågeställning. 

Författaren till studien förväntas enligt Vetenskapsrådet (2017) att alltid göra sitt bästa för 

att se till att studien håller hög kvalitet och forskningsetik, och således även en hög 

vetenskaplig precision. I denna studie har APA-malllen från Sophiahemmet Högskolas 
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bibliotek använts för referenshantering, med avsikt att stärka studiens utgångspunkt i 

vetenskap. Korrekt referenshantering bidrar också till starkare vetenskaplig noggrannhet 

och exakthet (Gunnarsson, 2017).  

 

För att uppnå en god forskningsetik i denna studie har alla artiklar redovisats oavsett 

resultat. Författarna har under hela studiens gång försökt att iaktta ett objektivs synsätt med 

syfte att återge de inkluderade studiernas resultat utan någon subjektiv tolkning eller 

förvrängning, samt så sanningsenligt som möjligt. Det anses oetiskt att göra ett selektivt 

och subjektivt urval vid presentation av artiklar då det ger ett missvisande resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). Alla inkluderade artiklar är etiskt godkända, vilket 

innefattar att artiklarna utgår ifrån informerat samtycke enligt Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2013). Detta är enligt Forsberg och Wengström (2016) ett 

viktigt etiskt ställningstagande för författare av litteraturöversikter. I enlighet med 

Vetenskapsrådets guide för God Forskningssed har transparens iakttagits vid redovisning 

av metod, och noggrann dokumentation över tillvägagångssätt och fynd har 

dokumenterats. Fusk och plagiat har inte använts. Vetenskapsrådets guide för God 

Forskningsssed har sin utgångspunkt i Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Litteraturöversikter är en metod som har kritiserats för att generera ett selektivt urval 

(Friberg, 2017). Genom att föregå med ett kritiskt och medvetet samt etiskt förhållningssätt 

vid insamling och granskning av data samt vid sammanställning av resultatet, så har 

hänsyn tagits till denna svaghet, och arbete har aktivt skett för att undvika det selektiva 

urvalet. Trots kritik mot vald metod upplevdes en litteraturöversikt som den metod som 

lämpar sig bäst för att besvara studiens syfte.  

 

Enligt Priebe och Landström (2017) måste forskare alltid ha i beaktning att viss 

förförståelse inom ett ämnesområde kan skapa en subjektivitet som påverkar 

forskningsresultatet. Detta har tagits i beaktning under studiens gång för att minska risken 

för att subjektivitet ska uppstå. Enligt Kjellström (2017) är det också viktigt att författare 

arbetar för att förebygga oredlighet, vilket innebär manipulation med forskningen. 

Författarna har därför inkluderat alla artiklar som uppfyllt kraven för inklusion, oavsett 

artiklarnas resultat. Noggrann granskning av artiklarna har gjorts av båda författarna för att 

undvika missuppfattningar vid språkliga översättningar. Strävan efter en objektiv 

granskning från författarnas sida har genomgående präglat forskningsarbetet.  

RESULTAT 

Totalt 17 vetenskapliga artiklar inkluderades i denna studies resultat. Inkluderade artiklar 

är märkta med en asterisk i referenslistan. Efter analys av inkluderade artiklar 

identifierades olika likheter och skillnader i artiklarnas resultat, vilket kunde sammanfattas 

i olika kategorier. Majoriteten av studierna var ense om olika faktorer som påverkar 

patientsäkerheten, och de beskrivna faktorerna sorterades in i de identifierade kategorier 

beroende på hur nära de är i förhållande till sjuksköterskor. Kategorierna som 

identifierades var “Personliga faktorer och förutsättningar”, “Bemanning och samarbete” 

och “Vårdorganisation och arbetsmiljö”.  

Personliga faktorer och förutsättningar 

Enligt studier av Chiang, Hsiao och Lee (2016) och Dincer, Torun och Aksakal (2018) 

beskriver sjuksköterskor en hög arbetsbelastning som en riskfaktor av betydelse för 

patientsäkerheten. En hög arbetsbelastning ökade risken för att sjuksköterskor skulle begå 

misstag. Den höga arbetsbelastningen orsakade även en upplevelse av att inte hinna med, 



 

 

 

15 

vilket också var associerat med en ökad risk för att begå fel (Sevilla-Zeigen, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde att en för hög arbetsbelastning orsakar en stor stress som 

tillsammans med den mänskliga faktorn ökar risken för att göra fel i tjänst. Därutöver var 

även en hög arbetsbelastning hos sjuksköterskor associerat med ett minskat engagemang 

för patientsäkerheten, vilket leder till ytterligare en ökad risk för att begå misstag eller 

försämra vårdkvaliteten (Walker, 2018). 

 

I studier av Brooks-Carthon et al. (2019); Elsous, Akbari-Sari, Al-Jeesh och Radwan 

(2017); Flynn, Liang, Dickson, Xie och Suh (2012); Kunaviktikul et al. (2015); Witkoski-

Stimpfel, Djukic, Brewer och Kovner (2019) belyser sjuksköterskor sitt engagemang som 

en viktig faktor för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Ett större engagemang var 

associerat med en säkrare läkemedelshantering, bättre rapportering av misstag och 

överrapporteringar, fallprevention, administrativ säkerhet samt en minskad frekvens av 

inträffade fel. I studien av Chiang et al. (2016) beskriver sjuksköterskor som upplevde en 

god arbetsmiljö en högre tillfredsställelse på arbetsplatsen, och att tillfredsställelse med 

arbetet bidrar till ett ökat engagemang i patientsäkerhetskulturen. Ytterligare beskrev 

sjuksköterskor att detta är en viktig faktor för att bättre bedriva en patientsäker vård. 

Studien av Kunaviktikul et al. (2015) påvisade att mer än 40 timmars arbete per vecka var 

en bidragande faktor till sämre tillfredsställelse med arbetet, minskad produktivite och 

ökad känslomässig utmattning enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskors engagemang i 

patientsäkerheten blev mindre på grund av detta och de hade en lägre sannolikhet att 

stanna hos arbetsgivaren. Detta uppgavs enligt sjuksköterskorna leda till en försämrad 

patientsäkerhet. Smeds-Alenius, Tishelman, Runesdotter och Lindqvist (2013) beskriver 

att de sjuksköterskor som upplevde större engagemang i direkt patientkontakt och som 

utförde mer omvårdnad på egen hand även upplevde bättre patientsäkerhet. 

 

Enligt flera studier (Dincer et al., 2018; Khater, Akhu-Zaheya, AL-Mahasneh & Khater, 

2015; Kirwan, Matthews & Scott, 2012) belyser sjuksköterskor utbildningsnivå och 

kompetens som viktigt för patientsäkerheten. En studie av Kim, Yoo och Seo (2018) visar 

ytterligare ett samband mellan längden av sjuksköterskors kliniska karriär och risken för 

utebliven omvårdnad, där längre klinisk karriär minskar risken för utebliven omvårdnad. 

En studie av Smeds-Alenius et al. (2013) påvisar inget samband mellan sjuksköterskors 

arbetslivserfarenhet och bedömning av patientsäkerheten, medan studier av Elsous et al. 

(2017) och Khater et al. (2015) har funnit ett positivt samband mellan sjuksköterskors 

arbetslivserfarenhet, arbetstid, ålder, position och arbetstid med deras upplevelse av nivån 

på patientsäkerheten.  

Bemanning och samarbete 

Enligt Flynn et al. (2012) kunde inget samband påvisas mellan nivån av bemanning och de 

variabler som studien undersökte. Detta innebar att inget samband fanns mellan på vilket 

sätt sjuksköterskor arbetade förebyggande för att undvika misstag som påverkade 

patientsäkerheten eller på antalet inträffade fel i läkemedelshanteringen. I flertalet av de 

inkluderade studierna beskriver dock sjuksköterskor nivån av bemanning som en riskfaktor 

för en minskad patientsäkerhet. Sjuksköterskor menar då att otillräcklig bemanning skapar 

ett enligt sjuksköterskor upplevt högt tempo, vilket inte möjliggör en fullgod 

patientsäkerhet (Ballangrud, Hedelin & Hall-Lorda, 2012; Dincer et al., 2018; Wang et al., 

2014). Enligt Sevilla-Zeigen (2016) anser sjuksköterskor att brist på en tillräcklig nivå av 

sjuksköterskor i bemanningen leder till att fel och misstag begås. Enligt Kim et al. (2018) 

och Liu et al. (2018) var nivån av bemanning något som enligt sjuksköterskor påverkade 

omvårdnadsarbetet och ökade risken för utebliven omvårdnad, vilket i sin tur leder till en 
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försämrad patientsäkerhet. Även enligt Brooks-Carthon et al. (2019) innebar en högre nivå 

av bemanning ett bättre utfall på patientsäkerheten, och detta genom att ökat antal patienter 

per sjuksköterska ökade risken för att fel skulle inträffa och misstag begås. Även enligt Liu 

et al. (2018) hade ett färre antal patienter per sjuksköterska ett positivt utslag på 

omvårdnaden och patientsäkerheten. Dessutom ansågs antalet läkare per sjuksköterska 

också ha en betydelse för patientsäkerheten enligt sjuksköterskors beskrivningar 

(Witkoski-Stimpfel et al., 2019).  

 

Flertalet av de granskade studierna visade på att sjuksköterskor värderade ett gott 

samarbete mellan kollegor som betydelsefullt för patientsäkerheten (Khater et al., 2015; 

Wang et al., 2014). Enligt Ballangrud et al. (2012) och Dincer et al. (2018) är det enligt 

sjuksköterskor viktigt att kommunikation mellan kollegor präglas av öppenhet och att 

kollegor återkopplar till varandra då misstag som påverkat patientsäkerheten inträffar. Brist 

på kommunikation, brist på lagarbete och brist på samarbete var faktorer som 

sjuksköterskor enligt Sevilla-Zeigen (2016) uppfattar påverka patientsäkerheten. Även 

enligt Smeds-Alenius et al. (2013) ansågs brist på kommunikation i samband med 

överrapportering också vara en faktor som kan bidra till sämre patientsäkerhet enligt 

sjuksköterskorna i studien. Även den patientsäkerhetskultur som finns på arbetsplatsen 

upplevs ha en påverkan på omvårdnaden och patientsäkerheten (Kim et al., 2018). 

Vårdorganisation och arbetsmiljö 

Flertal studier beskriver sjuksköterskors upplevelse av att ledarskap och ledning är 

betydande faktorer för patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Ballangrud et al., 2012; 

Boamah, Spence-Laschinger, Wong & Clarke, 2017; Elsous et al., 2017; Kim et al., 2018; 

Smeds-Alenius et al., 2013; Wang et al., 2014). Enligt Kim et al. (2018) beskriver 

sjuksköterskor att ledarskap påverkade risken för att begå sjukvårdsfel och frekvensen av 

utebliven omvårdnad. Faktorer som sjuksköterskor upplevde viktiga från ledningen var 

stöd och bemötande från chefer, att fel som begåtts bemöttes professionellt, att chefer och 

ledning arbetade för att främja patientsäkerhet samt ett kontinuerligt förbättringsarbete 

kring patientsäkerheten (Ballangrud et al., 2012). Ett bristande stöd från arbetsledning var 

enligt Smeds-Alenius et al. (2013) associerat med en negativ påverkan av 

patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplevde det som viktigt för patientsäkerheten att de fel 

som sjuksköterskorna begick i sitt arbete bemöttes på ett professionellt sätt från 

arbetsledning och chefer. Om fel som begicks istället bemöttes oprofessionellt, var detta 

något som gav en negativ påverkan på patientsäkerheten (Ballangrud et al., 2012; Kim et 

al., 2018; Smeds-Alenius et al., 2013). Micromanagement inom arbetsmiljön, det vill säga 

ledarskap präglat av kontroll och detaljstyrning, upplevdes ha negativ påverkan på 

patientsäkerheten (Sevilla-Zeigen, 2016). I en studie av Boamah et al. (2017) påvisades 

istället sjuksköterskors positiva uppfattning av patientsäkerhet då utvecklande ledarskap 

applicerades som ledarskapsmetod inom arbetsplatsen, då detta hade ett positivt inflytande 

på sjuksköterskors arbete. Enligt Witkoski-Stimpfel et al. (2019) var procedural rättvisa, 

organisatoriska brister och begränsningar associerat till en sämre patientsäkerhet. Enligt en 

studie av Wang et al. (2014) beskriver sjuksköterskor att det behövdes mer kunskap om 

patientsäkerhet och utveckling inom organisationen. Enligt Khater et al. (2015) beskriver 

sjuksköterskor möjligheten till att arbeta evidensbaserat som viktigt för patientsäkerheten, 

och associerar detta till sjukhusets prioritering av patientsäkerhet. 

 

Flera studier visar tydligt att sjuksköterskor tycker att en god arbetsmiljön var viktigt för 

en främjad patientsäkerhet (Chiang et al., 2016; Flynn et al., 2012; Kim et al., 2018; 

Kirwan et al., 2012; Liu et al., 2018; Sevilla-Zeigen, 2016; Walker, 2018). En stödjande 
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arbetsmiljö var associerat till sjuksköterskors förebyggande arbete och förmåga att 

förebygga sjukvårdsfel samt fel inom läkemedelshantering (Flynn et al., 2012). 

Sjuksköterskor beskrev även att en stödjande arbetsmiljö främjade patientsäkerhet och gav 

en bättre omvårdnad (Kim et al., 2018). En stressig arbetsmiljö hade motsatt effekt på det 

förebyggande arbetet, och frekvensen av fel i läkemedelshantering ökade enligt 

sjuksköterskor då arbetsmiljön upplevdes som stressig (Walker, 2018). Även Kirwan et al. 

(2012) och Smeds-Alenius et al. (2013) beskrev ett tydligt samband mellan sjuksköterskors 

arbetsmiljö och patientsäkerheten, där en god arbetsmiljö var associerat med ökad 

patientsäkerhet. En dålig arbetsmiljö var enligt Kim et al. (2018) och Liu et al. (2018) 

associerat med en ökad frekvens av utebliven omvårdnad. Arbetsmiljön var även enligt Liu 

et al. (2018) och Walker (2018) relaterat till stress, brådska att utföra sina arbetsuppgifter 

och utbrändhet hos sjuksköterskor. Enligt Chiang et al. (2016); Flynn et al. (2012); Sevilla-

Zeigen (2016) ökade även en dålig arbetsmiljö risken för läkemedelsfel hos sjuksköterskor 

och enligt Flynn et al. (2012) bidrog en dålig arbetsmiljö även till ökad frekvens av 

sjukvårdsfel. Medan en god arbetsmiljö hade en positiv korrelation till minskad utbrändhet 

hos sjuksköterskor, utebliven omvårdnad, läkemedelsfel och bättre patientsäkerhet (Flynn 

et al., 2012; Liu et al., 2018). Det var även viktigt för sjuksköterskor att det fanns 

tillräckligt med material och resurser för att utföra sitt arbete och brist på material och 

resurser var även associerat med en försämrad patientsäkerhet (Dincer et al., 2018; 

Witkoski-Stimpfel et al. 2019). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I huvudsak identifierades likheter vid analys av inkluderade artiklar, och studiens 

identifierade huvudfynd besvarar studiens syfte. Därmed utgör litteraturöversikten en 

sammanställning av forskning inom ämnesområdet, och kan användas som en bekräftelse 

på att evidensen är enig. De huvudfynd som framkom var betydelsefulla faktorer sett 

utifrån närheten till sjuksköterskor, och dessa utgjorde även resultats tre kategorier. 

Kategorierna som identifierades var “Personliga faktorer och förutsättningar”, “Bemanning 

och samarbete” och “Vårdorganisation och arbetsmiljö”. Kategorierna och således 

huvudfynden utgick ifrån hur nära i relation till sjuksköterskan de olika faktorerna var. 

Förutom de identifierade kategorierna kunde tydliga samband ses mellan olika kategorier, 

och i flera fall beskrev sjuksköterskor hur en faktor orsakade en annan. Till exempel 

uppgav sjuksköterskor att en god arbetsmiljö och hög tillfredsställelse i arbetet ledde till ett 

större engagemang för patientsäkerhet. Sjuksköterskor som arbetade övertid, mer än 40 

timmar per vecka, upplevde en ökad risk för att kommunikationsfel skulle uppstå. Enligt 

sjuksköterskor fanns även ett samband mellan bemanning och arbetsbelastning, då en 

otillräcklig bemanning skapar en enligt sjuksköterskor upplevd hög arbetsbelastning under 

ett högt tempo. Sjuksköterskor som upplevde bättre ledarskap hade högre 

arbetstillfredsställelse, och mer engagemang. En stödjande arbetsmiljö innebär att 

sjuksköterskorna blir mer engagerade att arbeta för att främja patientsäkerhet. De olika 

beskrivna faktorerna har således en stark anknytning till varandra där en kedjereaktion kan 

uppstå, vilket kan förstärka risken för en minskad patientsäkerhet.  

 

Sumner (2013) beskriver att sjuksköterskors preferenser och behov behöver tas i beaktning 

och bli uppfyllda för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Att faktorer 

som sjuksköterskor beskriver som betydelsefulla för att kunna arbeta patientsäkerheten tas 

i beaktning är därmed nödvändigt för att sjuksköterskor ska uppleva utrymme och 

möjlighet att arbeta utefter Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659), som faktiskt är 
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utformad för att förhindra att patientskador och lidande uppstår. Att sjuksköterskor 

upplever att denna möjlighet inte finns ökar enligt Sumner (2013) istället deras sårbarhet. 

Detta är något som även framkommer i denna studies resultat. Sjuksköterskor beskriver 

faktorer på bland annat organisatorisk nivå, till exempel brist på resurser, som förhindrar 

möjligheten att driva patientsäker vård och som enligt sjuksköterskor istället leder till 

utmattning och stress. Detta resultat går även att associera med Betty Neumans systemteori 

om stressorer som tränger sig igenom personens försvarslinje och skapar en reaktion. 

Reaktionen i detta fall resulterar i en ökad sårbarhet hos sjuksköterskan och därmed en 

försämrad förmåga att arbeta patientsäkert och lindra lidande. På så vis ökas risken för att 

patienten drabbas av en vårdskada och lämnas lidande. 

 

De olika nivåerna av stressorer som Betty Nuemans systemteori bygger på går att associera 

till de tre identifierade kategorierna och huvudfynden i litteraturöversiktens resultat. De 

intrapersonliga stressorerna kan liknas med de faktorer som beskrivs under “Personliga 

faktorer och förutsättningar” i resultatet. De avser individuella stressorer och berör i detta 

fall sjuksköterskors individuella uppfattningar om tillfredsställelse i arbetet, nivån av 

arbetsbelastning samt personliga egenskaper och erfarenheter som kan påverka en individ 

så som utbildning och erfarenhet. Därmed skiljer dessa intrapersonliga stressorer sig från 

de interpersonliga stressorerna som även kan involvera till exempel relationen till 

människor i ens närhet vilket i detta fall skulle kunna vara kollegor. De interpersonliga 

stressorerna kan därför associeras till de faktorer som är beskrivna under “Bemanning och 

samarbete i resultatet”. Dessa beskriver nivån av bemanning samt samarbete och 

kommunikation mellan kollegor. De extrapersonliga stressorerna är en yttre reaktion som 

till exempel kan inkludera miljön runt omkring klienten, men på ett större avstånd, och 

denna typ av stressorer kan associeras med de faktorer som identifierats under 

“Vårdorganisation och arbetsmiljö”. Detta innefattar organisation, ledning, material och 

resurser, stöd, återkoppling och bemötande samt den arbetsmiljö som sjuksköterskor 

arbetar i. 

 

Enligt Neumans systemteori ska omvårdnadsåtgärder utgå ifrån arbete med de olika 

stressorerna, och den reaktion som utlöses hos en klient på grund av dessa. Åtgärderna 

utgår ifrån olika nivåer. Den första nivån utgörs av förebyggande arbete och definieras 

enligt Neuman som primär prevention. Detta är den åtgärdsnivå som kanske allra främst är 

relevant för det patientsäkerhetsfrämjande arbetet. Detta för att det är med hjälp av denna 

åtgärdsnivå som det finns möjlighet att identifiera riskfaktorer och undanröja dessa redan 

innan de hinner utlösa en reaktion hos sjuksköterskor och på så sätt utgöra en risk för 

patientsäkerheten och skapa lidande hos patienten. Betty Neumans nivåer för åtgärder, 

tillsammans med den forskning som stärker vikten av att lyssna till sjuksköterskors 

perspektiv av viktiga faktorer för patientsäkerheten är därmed grunden för studiens 

kliniska relevans. Detta stärks ytterligare av Ross och Bourbonnais (1985) och Pegorer 

Santos et al. (2019) som poängterar vikten av att applicera modeller för omvårdnadsteorier 

i det praktiska arbetet. 

 

De inkluderade artiklarna har en stor spridning över världen och innefattar artiklar från 

Turkiet, Jordanien, Palestina, Taiwan, Thailand, Kina, Korea, USA, Sverige, Norge, Irland 

och Kanada. Därmed innefattas länder från Skandinavien, Asien, Mellanöstern och 

Nordamerika. Det innebär att sjuksköterskors uppfattningar av patientsäkerheten till stora 

delar ser ut att stämma överens oavsett var i världen man arbetar. De inkluderade artiklar 

gjorde inget urval för ålder hos deltagarna, vilket gör att resultatet av denna 

litteraturöversikt därför kan appliceras på och generaliseras för sjuksköterskor i alla åldrar. 

Denna typ av överförbarhet stärks av Priebe och Landström (2017). Det bör dock tas i 
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beaktning att hälso- och sjukvården inte ser likadan ut i alla länder, och därmed kan det 

ändå finnas skillnader i resultatet som vi inte ser eller förstår. Trots att endast en svensk 

artikel inkluderats och att skillnader kan finnas mellan de inkluderade ländernas hälso- och 

sjukvård så anses det sammanställande resultat som studien givit vara överförbart till 

hälso- och sjukvården i Sverige. Detta motiveras dels med breda internationella spannet 

som gav ett resultat med främst likheter och endast två identifierade skillnader, dels med 

att studien avgränsade sig till att endast innefatta den somatiska slutenvården. En minskad 

inklusion av olika typer av vårdinrättningar minskar risken för internationella skillnader i 

vårdens uppbyggnad och utseende.  

 

Utbildning och erfarenhet var faktorer som sjuksköterskor från olika delar av världen 

uppgav hade en betydelse för patientsäkerheten, men i en svensk studie av Smeds-Alenius 

et al. (2013) framkom inget samband mellan just arbetslivserfarenhet och patientsäkerhet. 

Detta var en av de två skillnader som identifierades i studiens resultat. I Sverige regleras 

patientsäkerheten med hjälp av lagstiftning (SFS, 2010:659) och det är tydligt hur denna 

ska användas för att tillämpa en säker vård för vårdgivarna, både som enhet och som 

enskild anställd. Med brist på erfarenhet och kunskap om sjukvårdslagstiftningar i andra 

länder, och inte heller omfattningen av grundutbildningen för sjuksköterskor i andra 

länder, ser vi det som en potentiell förklaring till ett annorlunda utfall i Sverige. Det är en 

tydlig lagstiftning som är väl förankrad i vårdarbetet och i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (2016) är också 

väl förankrad i grundutbildningen för sjuksköterskor i Sverige och även i denna stadgas 

sjuksköterskors ansvar för patientsäkerheten. Den svenska lagstiftningen (SFS, 2010:659), 

tillsammans med Värdegrunden för omvårdnad av Svensk sjuksköterskeförening (2016), 

skulle kunna prägla sjuksköterskor i Sverige genom att stärka deras syn på ansvar inom 

främjad patientsäkerhet och därför ge ett annorlunda resultat än på andra ställen i världen.  

 

Nivån av bemanning ansågs enligt sjuksköterskor ha en betydelse för möjligheten att 

bedriva säker vård. I en studie från USA av Flynn et al. (2012) kunde dock inget samband 

påvisas mellan just nivån av bemanning och patientsäkerheten, vilket är en av de två 

skillnader som framkom i studiens resultat. I denna studie undersöktes patientsäkerheten 

specifikt som sjuksköterskors förebyggande arbete för patientsäkerheten och antalet 

inträffade fel i läkemedelshantering. Detta kan tros bero på hur författarna av artikeln valt 

att mäta patientsäkerheten. Artikeln av Flynn et al. (2012) mäter patientsäkerheten ur 

endast två variabler, jämfört med andra inkluderade artiklar där författarna har använt sig 

av flertal variabler, eller patientsäkerhet som generell variabel. Det skulle kunna vara en 

förklaring till att artikelns resultat skiljer sig från andra artiklar. Andra studier från USA 

har likt studier från övriga delar av världen istället konstaterat att sjuksköterskor upplever 

att nivån av bemanning är förknippad med patientsäkerheten. Därför är det inte troligt att 

skillnaden har någon geografisk orsak.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskors professionella ansvar och 

dess betydelse för att bedriva patientsäker vård. Sjuksköterskor kan med hjälp av sin 

omvårdnadskunskap arbeta för att öka säkerheten för patienter (McHugh et al., 2013). Det 

kräver dock att de förutsättningar som är nödvändiga för att kunna arbeta patientsäkert 

finns. För att uppnå detta är det av stor relevans att lyssna till sjuksköterskor själva, då det 

är just sjuksköterskor som kan beskriva vilka förutsättningar som behövs. I denna studie 

framkommer dessa förutsättningar i resultatet i form av det flertal faktorer som 

sjuksköterskor själva beskriver som viktiga för möjligheten att arbeta ett patientsäkert 

arbete. Genom att ta del av dessa och applicera dom i det förebyggande arbetet enligt 

systemteorin kan sjuksköterskans stressreaktion på faktorerna undvikas, och på så sätt 
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förhindras skador och lidande hos patienter. Aiken et al. (2014) kommer med sin studie 

fram till att sjuksköterskors nivå av bemanning och arbetsbelastning är relaterat till 

mortaliteten hos patienter. Detta bevisar att den kunskap sjuksköterskor besitter skapar 

möjligheter att minska lidande och främja patientsäkerhet genom sitt omvårdnadsarbete. 

Även West et al. (2014) konstaterar att bemanningsnivån av sjuksköterskor och läkare har 

ett samband med mortaliteten hos patienter. I samma studie konstateras även att 

bemanningsnivån av supportpersonal, så som administrativ personal och vaktmästare, 

däremot inte har något samband med mortaliteten hos patienter. Återigen styrker detta 

vilken kompetens sjuksköterskor besitter och vilken möjlighet de därmed har att använda 

sin kunskap för att främja patienters säkerhet. Även artiklar i denna studies resultat 

beskriver att sjuksköterskors upplevelse av hur god patientsäkerheten är faktiskt också 

stämmer ihop med det verkliga utfallet av patientsäkerheten och således styrker även dessa 

hur viktigt sjuksköterskors perspektiv är att använda för det framtida arbetet med 

patientsäkerheten.  

 

Kontinuitet är något som inte sällan beskrivs som en viktig faktor för en god omvårdnad. 

Hur många sjuksköterskor en patient får möta under sin vårdtid har ofta en påverkan på hur 

god vården upplevs (Davidsson & Tallheden, 2015). Ingen av de inkluderade studierna i 

denna litteraturöversikt nämner kontinuiteten som en viktig faktor för patientsäkerheten ur 

sjuksköterskors perspektiv, vilket vi upplever som utmärkande och något förvånande. Det 

är dock möjligt att kontinuiteten hade kunnat framkomma som en underliggande faktor till 

nivån av bemanning vid en kvalitativ studie med mer djup i frågorna. Det är troligt att 

nivån av bemanning till viss del skulle påverka patientsäkerheten på olika sätt beroende på 

kontinuiteten i personalstyrkan för passet. Det skulle kunna antas blir lättare att hantera ett 

större antal patienter per sjuksköterska om man har kännedom kring patienterna sedan 

tidigare arbetspass. Det går dock inte att komma ifrån det faktum att ett högre antal 

patienter per sjuksköterska till exempel ökar risken för att flera incidenter hos olika 

patienter inträffar samtidigt och på så sätt utgör en risk för patientsäkerheten. 

 

Smeds-Alenius har under 2019 publicerat en avhandling om patientsäkerheten och faktorer 

som har betydelse för den. Avhandlingens resultat är överensstämmande med de faktorerna 

som identifierats i denna litteraturöversikt. Den främsta faktorn var nivån av 

sjuksköterskebemanning. Sjuksköterskor upplever en högre bemanning som främjande för 

patientsäkerheten. Smeds-Alenius (2019) påvisar även ett signifikant samband mellan 

sjuksköterskors subjektiva upplevelse av patientsäkerheten och det kliniska utfallet av 

patientsäkerheten. Detta stärker ytterligare att sjuksköterskors uppfattningar är giltiga för 

att mäta patientsäkerheten. Smeds-Alenius (2019) avhandling är överensstämmande med 

det resultat som framkommit i denna litteraturöversikt vilket stärker tillförlitligheten 

ytterligare. Detta både genom att avhandlingen är relevant i tid, och genom att ytterligare 

forskning har påvisat samma utfall.  

 

De tre huvudfynd som studien hittat är faktorer som ger en tydlig och konkret bild av olika 

nivåer av faktorer som sjuksköterskor beskriver som betydelsefulla för patientsäkerheten, 

och där evidensen verkar stämma på ett internationellt perspektiv då den allra största 

majoriteten av evidens är enig. Denna litteraturöversikt har även påvisat vikten av att i det 

kliniska arbetet faktiskt ta del av och lyssna till sjuksköterskors perspektiv och 

uppfattningar kring patientsäkerhet, då dessa har visat sig vara överensstämmande med 

verklighetens utfall av patientsäkerhet.  
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Metoddiskussion 

Litteraturöversikter är en ifrågasatt metod, och har kritiserats för dess förmåga att generera 

ett selektivt urval samt för ett feltolkat resultat på grund av eventuella förförståelser för 

ämnet (Friberg, 2017). Under arbetets gång har förförståelse försökts ta i beaktning, då 

arbete inom vården har genererat egna uppfattningar och reflektioner kring 

patientsäkerheten och faktorer som påverkar denna. Under studiens tid har författarna varit 

en del av en handledningsgrupp för kandidatuppsatsskrivande, där studien under ett flertal 

tillfällen genomgått en oberoende granskning av andra studenter och av en handledare. 

Med hjälp av ytterligare granskning av handledare och andra studenter i en 

handledningsgrupp så har förförståelsen bättre kunnat undvikas och på så sätt säkerställa 

att inkluderat resultat är grundat i data (Henricsson, 2017). Övriga granskare har dock 

också troligen en viss förförståelse liknande litteraturöversiktens egna författare. Detta för 

att även övriga granskare har erfarenhet av arbete i vården, och ämnet är något som berör 

alla som arbetar inom hälso- och sjukvård. Diskussioner och reflektioner som förts i 

handledningsgruppen har tillsammans med att arbetet lämnats in för mittbedömning av 

examinatorn, genererat ytterligare återkoppling. Detta har bidragit till en mer utvecklad 

bakgrund, metod- och resultatbeskrivning, vilket både ökar studiens tillförlitlighet och 

överförbarhet. Enligt Henricsson (2017) stärks en studie trovärdighet ytterligare då 

utomstående personer kan hjälpa till att granska arbetet. 

 

Trots det selektiva urval och ett feltolkat resultat som litteraturöversikter anses kunna 

generera, så bedömdes det ändå vara en god metod för att besvara studiens syfte. Urvalet 

av inkluderade artiklar blir inte lika omfattande och därmed tidskrävande som vid en 

systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2017). Metoden har dessutom visat sig effektiv för 

att sammanställa kunskapsläget inom ett ämnesområde och gjorde sig därför bra för att ur 

en bredare synvinkel kunna undersöka detta ämnesområde. Både kvantitativa och 

kvalitativa metoder hade också kunnat lämpa sig för att undersöka ämnesområdet beroende 

på vilket perspektiv som eftersträvas. Vid användning av kvalitativ metod hade ett djupare 

resultat kunnat nås, och en mer noggrann beskrivning av sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter med egna ord hade framställts. En kvalitativ ansats hade dock genererat ett 

färre antal deltagare totalt sett. Majoriteten av de inkluderade artiklarna i denna studie är av 

kvantitativ design. Att använda en kvantitativ metod för denna uppsats hade därför 

troligtvis kunnat framställa ett liknande resultat som denna litteraturöversikt. Dock hade 

färre frågor undersökts jämfört med denna sammanställning och det hade därmed inte gett 

ett lika brett perspektiv.  

 

För att öka studiens tillförlitlighet samt upprätthålla en god forskningsetik var det viktigt 

att alla artiklar som mötte inklusionskriterierna och besvarade studiens syfte inkluderades 

oavsett dess resultat, vilket också är en del av det forskningsetiska arbetet i en 

litteraturöversikt. Artiklarnas resultat rapporterades oavsett om eller hur de skiljde sig från 

författarnas förförståelse för ämnesområdet, vilket beskrivs av Priebe & Landström (2017) 

som viktigt för studiens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Litteraturöversikten 

genomfördes som en kandidatuppsats, och därmed under en relativt kort tidsperiod samt att 

det var vårt första forskningsprojekt. Dessa faktorer kan ha påverkat insamling, 

bearbetning, analys samt översättning av resultat från engelska till svenska vilket kan leda 

till möjliga feltolkningar i brist på förmåga att direkt översätta ord (Henricsson, 2017). 

Initialt inkluderades både svenska och engelska artiklar, men då vi insåg under 

sökningarnas gång att inga artiklar publicerade på svenska fanns tillgängliga inom området 

så valdes istället att endast inkludera engelska artiklar. Engelska ses som ett vedertaget 
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språk inom den vetenskapliga världen och är det språk som de flesta artiklar publiceras på 

(Henricsson, 2017). 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har analysmetoden följts så noggrant som möjligt efter 

bästa förmåga. Vid svårigheter av översättningar diskuterade vi tillsammans kring 

översättning för att minska risken för feltolkningar av texten och tog hjälp av 

översättningsverktyg över internet. Noggrannhet vid återgivning av resultatet har iakttagits 

för att undgå felaktigheter, även utöver de språkliga, för att öka reliabiliteten trots brist på 

erfarenheten av uppsatsskrivande. Kunskapen kring Betty Neumans systemteoretiska 

modell som inhämtades till bakgrunden kan omedvetet ha påverkat dataanalysen genom att 

subjektivt forma de kategorier som identifierades, men avsikten med användandet av 

omvårdnadsmodellen har hela tiden varit att diskutera och förstå resultatet utifrån denna 

och således inte låta den påverka analysen av materialet. Detta är dock inte något som 

författarna anser vara en svaghet för arbetet då resultatet inte har förvrängts. Det kan 

istället möjligtvis ha stärkt den omvårdnadsvetenskapliga förankringen genom att 

förtydliga modellens relevans för studiens resultat.  

 

Vid datainsamling användes databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Databasen 

Pubmed exkluderades sedan då databasen inte erbjöd några artiklar som inte redan 

inhämtats från CINAHL eller PsycINFO. Vid första sökningen identifierades initialt ett 

stort antal artiklar. I enlighet med Henricsson (2017) adderades därför fler MeSH-termer 

samt fritextsökning och ytterligare avgränsningar som redovisats i metoden, för att öka 

sökningens specificitet och generera ett mindre och mer relevant urval. Med hjälp av 

begränsningar och inklusionskriterier kunde en högre sensitivitet uppnås och ett 

tillfredsställande antal artiklar identifierades. Inga svårigheter att inhämta tillräckligt med 

artiklar inom ämnesområdet upplevdes. För framtida projekt kan det vara önskvärt att öka 

sökningens tydlighet och reproducerbarhet genom att vara mer selektiv med antalet sökord. 

De olika sökningarna som utfördes kunde ofta identifiera samma artiklar, med hjälp av 

olika sökord, vilket tyder på viss specificitet i valda söktermer. Detta kan tala för att andra 

sökord hade resulterat i ett liknande resultat. För att trots detta öka reproducerbarheten och 

tillförlitligheten i studien fördes genom hela sökprocessen noggranna anteckningar om 

sökningar och dess resultat. Detta då det enligt Forsberg och Wengström (2016) är ett 

kriterium för vetenskapliga artiklar att de ska vara reproducerbara. Med anledning av detta 

har dessutom noggrannhet och tydlighet varit eftersträvat under metodbeskrivningen. För 

att ge en mer nyanserad beskrivning av valt problemområde inkluderades både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Vid datainsamling avgränsades inkluderade artiklar till att inte 

vara publicerade tidigare än 1 januari år 2000. Ett större tidsspann valdes för att inte 

exkludera artiklar av relevans och för att bredda sökningarna. Detta visade sig dock 

överflödigt, då ingen inkluderad artikel är publicerad tidigare än år 2012. Det kortare 

tidsspannet av inkluderade artiklar, som blev utfallet, stärker resultatets relevans i tid enligt 

både Forsberg och Wengström (2008) och Friberg (2017).  Sammanlagt inhämtades 30 

stycken artiklar i fullformat för att genomgå vidare bearbetning.  

 

En del av de inhämtade artiklarna visade sig under bearbetning inte ha en tydligt beskriven 

metod. Vid oförmåga att redovisa för bortfall, urval, resultat eller etiskt ställningstagande 

så exkluderades artiklarna från vidare analys. I en del av de inhämtade artiklar var det inte 

möjligt att särskilja på resultatet från grundutbildade sjuksköterskor och andra 

yrkeskategorier eller specialistutbildade sjuksköterskor, och dessa artiklar blev då 

exkluderade. Artiklar där urvalet inkluderade sjuksköterskor från en specialiserad 

vårdinrättning inkluderades i studien, såvida inte det tydligt framkom att specialiserade 

sjuksköterskor eller annan personal ingick i urvalet, utan enbart registrerade 
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sjuksköterskor. Artiklar där forskarna hänvisat till sjuksköterskor som grupp utan att 

specificera ifall eventuella specialister inkluderades, har antagits vara enbart 

grundutbildade sjuksköterskor. Detta gjordes för att inte exkludera artiklar som bedömdes 

besvara studiens syfte och som förutom vid urvalsbeskrivningen varit tydliga och 

upprätthållit en god eller medel kvalitet vid kvalitetsgranskningen. 

 

Vid utförandet av denna litteraturöversikt eftersträvades ett objektivt förhållningssätt vid 

bedömning och kvalitetsgranskning efter bästa förmåga. Vid kvalitetsgranskning användes 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg et al. (1999) och Willman et al. (2016). Bedömningsunderlaget erbjöd ett mer 

standardiserat och konsekvent förhållningssätt till kvalitetsgranskningen. En 

kvalitetsgranskning kan enligt Forsberg och Wengström (2016) stärka en litteraturöversikts 

resultat, och då öka studiens reliabilitet. Detta var något som även författarna av studien 

upplevde, då det gav mer konkreta riktlinjer att bedöma efter. Granskningen innebär dock 

ingen absolut eller total utvärdering av studiens kvalitet, men granskningen gjordes av 

litteraturöversiktens båda författare individuellt vilket enligt Henricsson (2017) stärker en 

studies reliabilitet till skillnad från om granskningen hade delats upp. Vid 

kvalitetsgranskning av inhämtade artiklar till litteraturöversikten krävde 

bedömningsunderlaget en stor del personlig tolkning av författarna. Detta gjorde det desto 

viktigare för författarna att sträva efter en god forskningsetik, och bedöma varje artikel 

efter samma krav och inte avvika från kvalitetskriterierna för att främja studiens resultat. 

Detta gjordes med noggrannhet då ett tillförlitligt resultat är präglat av en god 

forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). Ytterligare så ökar ett standardiserat 

bedömningsunderlag studiens reproducerbarhet (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Vid analys av inkluderade artiklar användes Kristerssons metod för integrerad analys 

(Kristensson, 2014). Metoden gav en god struktur till analysen av de inkluderade 

artiklarnas resultat. Analysen gjordes initialt av litteraturöversiktens båda författare 

individuellt, för att i enlighet med Henricsson (2017) stärka reliabiliteten i studien 

ytterligare. Analysen resulterade i ett flertal kategorier som användes till rubriker i 

resultatet. De olika faktorerna fördelades in under de olika kategorierna beroende på hur 

nära de stod i relation till sjuksköterskor. Under analysarbetet formulerades till en början 

underkategorier men dessa visade sig försvåra arbetet då resultatet inte var tillräckligt stort 

för att dela in i både kategorier och underkategorier. Enligt Kristenssons metod används 

dessutom bara en nivå av kategorier (2014). Underkategorierna var dock kvar under arbetet 

med textsortering då det underlättade arbetet med att skriva in resultatet på rätt plats för en 

tydligare struktur under vardera kategori.  

 

Att samband mellan olika faktorer beskrevs ofta i resultatet påverkade analysarbetet och 

den kategorisering som valts ytterligare. Det upplevdes svårare att kategorisera de artiklar 

som beskrev samband mellan olika faktorer och dess påverkan på patientsäkerheten. Med 

anledning av detta övergick arbetet med analysen och textsorteringen till att ske i 

samarbete mellan litteraturöversiktens båda författare där muntlig diskussion kring 

sortering av resultat under de olika kategorierna bildade det slutgiltiga resultatet. Detta 

upplevdes inte sänka reliabiliteten i studien då den slutgiltiga helheten inte skiljde sig långt 

ifrån den individuella ursprungshelheten utan istället gick ut på detaljerad förbättring av 

text, innehåll och sortering. Det upplevdes även vara en svårighet att kategorisera 

arbetsbelastning och detta delvis med anledning av den stora andelen kvantitativa studier 

bland de inkluderade artiklarna. Arbetsbelastning som uttryck är subjektivt till 

sjuksköterskornas egna upplevelser. Då det endast är en upplevelse av arbetsbelastningen 
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som kan mätas, får begreppet således en individuell betydelse för alla sjuksköterskor och 

blir därför svårdefinierat. Arbetsbelastning har därför sorterats som en egen faktor, då det 

är ett samlingsbegrepp som kan innefatta ett flertal faktorer och betydelser beroende på den 

individuella sjuksköterskans uppfattning av begreppet. På grund av den starka 

subjektiviteten i begreppet vilket inte var förtydligat i studierna så valde vi att sortera in 

arbetsbelastning som en del av de personliga faktorerna. 

 

Något som skulle kunna ses som en svaghet i studien är den stora andelen inkluderade 

artiklar som var av kvantitativ metod, där frågeformulär använts och sjuksköterskorna inte 

beskrivit sina upplevelser med egna ord. Sjuksköterskors egna beskrivelser hade kunnat ge 

mer djup och detaljer, och därmed ett annorlunda resultat. Detta hade kunnat uppnås 

genom att öka antalet inkluderade artiklar av kvalitativ design. Samtidigt bidrar den höga 

andelen kvantitativa artiklar till ett större antal deltagare totalt och blir på så sätt mer 

tillförlitligt. Till en början söktes artiklar som var publicerade efter 2000-01-01 till och 

med 2019-04-15 för att säkerställa ett större sökresultat. Avsikten med detta var att få ett 

brett sökresultat som kunde säkerställa att endast artiklar av medel och hög kvalitet kunde 

inkluderas (Kristensson, 2014). Detta visade sig vara ett överflödigt åldersspann då inga 

artiklar publicerade tidigare än år 2012 användes för studiens resultat. Detta gör att 

studiens resultat är mer relevant i tid, vilket enligt Friberg (2017) stärker en 

litteraturöversikt.  

 

Forskningsetiska överväganden har tagits i beaktning under hela arbetets gång. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) kan en litteraturöversikt även inkludera studier som inte 

har godkännande av en etisk kommitté, om avsaknaden är motiverad och ett tydligt 

ställningstagande om etiken ändå har gjorts i artikeln. Detta utgjorde grunden för 

datainhämtning vid denna litteraturöversikt, men kriteriet ändrades under arbetets gång. 

Kriteriet blev istället att alla inkluderade artiklar skulle ha ett etiskt godkännande av en 

kommité, då det visade sig att majoriteten hade ett etiskt godkännande. Forsberg och 

Wengström (2016) menar att en litteraturöversikts etiska förtroende stärks av att endast 

inkludera artiklar med etiskt godkännande. Författarna har inte förvrängt något av det 

inkluderade resultatet, och har aktivt arbetat för att undvika att göra detta omedvetet. Detta 

har inte enbart gjorts för att öka studiens kvalitet och tillförlitlighet, utan även för att stärka 

dess etiska ställningstagande. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) som poängterar 

sambandet mellan god forskningsetik och god forskningskvalitet.  

Slutsats 

Det finns flera faktorer som sjuksköterskor beskriver som viktiga för att kunna bedriva en 

patientsäker vård. De faktorer som sjuksköterskor beskrev som betydelsefulla var 

återkommande och på ett internationellt perspektiv överensstämmande. Med hjälp av Betty 

Neumans systemteori går faktorerna att applicera i det kliniska arbetet, och genom att 

nyttja sjuksköterskors kompetens, upplevelser och erfarenheter kan förmågan att bedriva 

en patientsäker vård inom somatisk slutenvård förbättras. Studien fann ett starkt samband 

mellan sjuksköterskors upplevda patientsäkerhet och utkomsten av den praktiska 

säkerheten. Genom att involvera sjuksköterskor och utforma patientsäkerhetsarbetet efter 

deras upplevelser och erfarenheter kan förmågan att erbjuda en patientsäker vård förbättras 

ytterligare och på så vis lindra patientens lidande. 

 

Fortsatta studier  

Den beskrivna evidensen är till stora drag enig om olika faktorer som sjuksköterskor 

beskriver som betydelsefulla för möjligheten att bedriva patientsäker vård. Framtida 
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studier kan därför istället riktas mot att fortsätta kartlägga hur viktigt sjuksköterskors 

arbete är för patientsäkerheten, och varför det är av stor vikt att använda sig av deras 

perspektiv i det förebyggande arbetet i den kliniska verksamheten. Genom att kartlägga 

orsakssamband istället för att beskriva observationer så kan sjuksköterskors ansvar i 

patientsäkerheten tydliggöras ytterligare. Framtida interventionsstudier skulle kunna 

fokuseras på att beskriva effekten av att sjuksköterskor strukturerar patientsäkerhetsarbetet 

efter Betty Neumans omvårdnadsteori. Genom att använda en experimentell studiedesign 

där patientsäkerhetsarbetet struktureras efter det ramverk som Betty Neumans 

omvårdnadsteori erbjuder, blir utfallet på patientsäkerheten tydligare mätbart. Detta gör det 

enklare att identifiera eventuella skillnader i resultatet. Detta skulle i framtiden kunna leda 

till en förbättrad och säkrare vård samt ett minskat lidande. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studien belyser sjuksköterskors kompetens inom patientsäkerhet och vikten av att denna 

kompetens beaktas och blir utnyttjad av ledningen. Studien synliggör vikten av att 

organisationen involverar sjuksköterskors upplevelser och kompetens inom sitt 

förbättringsarbete i den somatiska slutenvården. Det är därför viktigt att sjuksköterskor, 

ledning, och organisationen är medvetna om sjuksköterskors sårbarhet och hur 

arbetsplatsen kan påverka sjuksköterskor negativt. Genom att applicera studiens resultat i 

Betty Neumans omvårdnadsteori ökar resultatets kliniska tillämpbarhet. Att använda sig av 

omvårdnadsteoretiska modeller i praktiken ger möjlighet att förtydliga det ramverk som 

kan användas för förbättringsarbetet. Genom användning av Neumans modell blir det 

möjligt att på ett konkret sätt arbeta med åtgärder i den kliniska verksamheten, och detta 

framförallt genom förebyggande arbete. Genom att beskriva kunskapsläget inom 

ämnesområdet skapas ett ramverk för hur grundutbildade sjuksköterskor kan bedriva 

förbättringsarbete inom somatisk slutenvård, med målet att förbättra patientsäkerheten och 

minska patienters lidande. 
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I 

             

BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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



            

 

 

II 

BILAGA B 

 

 

 

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 

Ballangruda, R., 

Hedelinb, B., & Hall-

Lorda, M. L. 

2012 

Norge 

 

 

Nurses’ 

perceptions of 

patient safety 

climate in intensive 

care units:  

A cross-sectional 

study 

 

 

Studien syftade åt att 

undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av 

patientenssäkerhetsklimat 

i intensivsivvårdsenheter 

och utforska potentiella 

indikatorer för att få en 

övergripande uppfattning 

om säkerhet och frekvens 

för rapportering av 

incidenter. 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Registrerade 

sjuksköterskor som  

arbetar på en av tio 

intensivvårdsavdelningar på sex 

olika sjukhus i Norge. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistik analys. 

 

220 

(82) 

 

 

Sjuksköterskor bedömde att 

samarbete mellan kollegor var 

viktigt för patientsäkerheten. De 

upplevde också att det var viktigt 

att fel som begicks bemöttes 

professionellt, att chefer och 

ledning hade arbetade för att 

främja patientsäkerhet, att 

kommunikation mellan kollegor 

präglades av öppenhet och att 

bemanningen var tillräcklig. 

  

P 

II 

 

 

Boamah, S-A., 

Spence Laschinger, 

H-K., Wong, C., & 

Clarke, S. 

2017 

Kanada 

 

 

Effect of 

transformational 

leadership on job 

satisfaction and 

patient safety 

outcomes 

 

Studiens syfte var att 

undersöka effekterna av 

chefssjuksköterskans 

ledarskap för 

arbetstillfredsställelse och 

patientsäkerhet. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Slumpmässigt urval av 

sjuksköterskor inom akutsjukvård 

i Ontario. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistik analys. 

 

378 

(622) 

 

 

Utvecklande ledarskap var en 

ledarskapsmetod som hade ett 

starkt positivt inflytande på 

sjuksköterskors tillfredsställelse 

med sitt arbete. Tillfredsställelse 

med arbetet var relaterat till en 

lägre nivå av sjukvårdsfel och 

hade således en positiv inverkan 

på patientsäkerheten. 

 

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 

Brooks Carthon, J-

M., Hatfield, L., 

Plover, C., Dierkes, 

A., Davis, L., 

Hedgeland, T., 

Sanders, A-M., Visco, 

F., Holland, S., 

Ballinghoff, J., Del 

Guidice, M., & 

Aiken, L-H. 

2019 

USA 

 

Association of 

Nurse Engagement 

and Nurse Staffing 

on Patient Safety 

 

 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

graden av engagemang 

hos sjuksköterskor, 

sjuksköterskebemanning 

och sjuksköterskors 

bedömningar 

av patientsäkerhet. 

 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign.  

Urval: Sjuksköterskor från alla 

sjukhus i fyra delstater. 

Datainsamling: Tidigare 

insamlade frågeformulär. 

Analys: Enkel logistisk 

regressionsmodell. 

 

26 960 

(42 168) 

 

Högre nivå av engagemang hos 

sjuksköterskorna innebar en ökad 

upplevelse av inflytande, och 

detta gav ett bättre utfall på 

patientsäkerheten. 

Högre nivå av bemanning innebar 

ett bättre utfall på 

patientsäkerheten genom att ökat 

antal patienter per sjuksköterska 

ökade risken för att fel skulle 

inträffa.  

 

R 

I 

 

 

Chiang, H-Y., Hsiao, 

Y-C., & Lee H-F. 

2016 

Taiwan 

 

 

Predictors of 

Hospital Nurses' 

Safety Practices: 

Work 

Environment, 

Workload, Job 

Satisfaction, and 

Error Reporting 

 

Studiens syfte var att 

undersöka 

säkerhetsarbetet för 

sjuksköterskor och dess 

samband 

med arbetsmiljöfaktorer, 

arbetstillfredsställelse och 

felrapporteringskultur. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Slumpvis valda 

sjuksköterskor som hade mer än 

tre månaders arbetserfarenhet, på 

sex olika universitetssjukhus. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys. 

 

1380 

(420) 

 

 

Sjuksköterskor som upplevde 

bättre arbetsmiljö, var mer 

tillfredsställda med sitt arbete 

samt rapporterade läkemedelsfel 

angav också i högre grad att de 

var mer engagerade i 

patientsäkerhetsarbete. En tung 

arbetsbelastning visade ett 

minskat engagemang i 

patientsäkerheten. 

 

P 

I  

 

 



            

 

 

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 

Dincer, M., Torun, 

N., & Aksakal, H.  

2018 

Turkiet 

 

 

Determining 

nurses’ perceptions 

of patient safety 

culture in palliative 

care centres 

 

Syftet var att fastställa 

sjuksköterskors attityder 

kring patientsäkerhets- 

kultur och att hitta 

faktorer som påverkar 

denna, i palliativa 

vårdenheter i Turkiet. 

 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Alla sjuksköterskor som 

arbetar på ett av 60 palliativt 

sjukhus med minst tio vårdplatser.  

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys 

 

480 

(184) 

 

 

Sjuksköterskor upplevde att det 

inte fanns tillräckligt med 

resurser och material för att 

bedriva en säker vård. Även att 

hanteringen kring materialflöden 

påverkar patientsäkerheten 

negativt. Det fanns en ökad risk 

för begå misstag på grund av 

omåttlig arbetsbelastning.  
Majoriteten ansåg att sjukhuset 

hade otillräcklig bemanning för 

att uppnå god patientsäkerhet. Att 

kollegor ger feedback till 

varandra när något extraordinärt 

inträffat var associerat med en 

ökad patientsäkerhet. 
 

P 

II 

 

 



            

 

 

V 

 

 

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 

Elsous, A., Akbari 

Sari, A., AlJeesh, Y., 

& Radwan, M. 

2017 

Palestina 

 

Nursing 

perceptions of 

patient safety 

climate in the Gaza 

Strip, Palestine 

 

Syftet var att bedöma 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

patientsäkerhetskultur, 

och att testa 

om denna påverkas 

väsentligt av 

sjuksköterskans ställning, 

ålder, erfarenhet och 

arbetstid. 

 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor med minst 

sex månaders erfarenhet från fyra 

sjukhus i Gaza Strip. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys. 

 

193 

(17) 

 

 

Tillfredsställelse i arbetet var den 

faktor som mest påverkade 

sjuksköterskors uppfattning av 

patientsäkerhet. Därefter följde 

uppfattningen av stöd från 

ledning och chefer. 

Uppfattningen av 

säkerhetskulturen varierade 

beroende på sjuksköterskornas 

position, ålder, 

arbetslivserfarenhet och arbetstid. 

Ju mer erfarenhet sjuksköterskor 

hade desto bättre var deras 

attityder mot patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor som arbetade 35 

timmar per vecka hade bättre 

attityd i patientsäkerhetsfrågor än 

de som jobbade över 35 timmar 

per vecka. Sjuksköterskor som 

var över 35 år gamla hade bättre 

attityd kring alla 

patientsäkerhetsfrågor, förutom 

igenkänning av stress, än de som 

var yngre. 

 

P 

II 

 

 



            

 

 

VI 

 

 

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 

Flynn, L., FAAN, 

RN., Liang, Y., 

Dickson, G. L.,  Xie, 

M., & Suh, D-C. 

2012 

USA 

 

Nurses’ Practice 

Environments, 

Error Interception 

Practices, and 

Inpatient 

Medication Errors 

 

Syftet var att bestämma 

förhållandet mellan 

arbetsmiljön, 

sjuksköterskans 

bemanningsgrad, 

sjuksköterskors förmåga 

att förhindra incidenter 

och frekvens av icke 

hindrade 

medicineringsfel på 

akutvårdsjukhus. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Registrerade sjuksköterskor 

med fast anställning på en av 82 

avdelningar på ett av 14 

akutsjukhus i New Jersey. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv analys med 

hierarkisk linjär modell. 

 

 

686 

(-) 

 

 

En stöttande arbetsmiljö var 

positivt förknippad med 

sjuksköterskors arbete för att 

förebygga sjukvårdsfel och 

förebyggande arbete var viktigt 

för att undvika fel i 

läkemedelshanteringen. Ökat 

engagemang hos 

sjuksköterskorna bidrog till 

minskad frekvens av inträffade 

fel. Studien styrker annan 

forskning inom området som 

visar att den  miljö som 

sjuksköterskan arbetar i har en 

påverkan på patientsäkerheten. 

Det fanns inget samband mellan 

bemanningsnivån och någon av 

de studerade variablerna, till 

exempel sjuksköterskornas 

förebyggande arbete eller antalet 

inträffade fel i 

läkemedelshanteringen.  

 

P 

II 



            

 

 

VII 

 

 

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 

Khater, W. A., Akhu-

Zaheya, L. M., AL-

Mahasneh, S. I., & 

Khater, R.   

2015 

Jordanien 

 

 

Nurses’ perceptions 

of patient safety 

culture in Jordanian 

hospitals 

 

Studiens syfte var att 

bedöma 

patientsäkerhetskulturen 

på jordanska sjukhus från 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Registrerade sjuksköterskor 

som kunde skriva och läsa 

arabiska, med minst ett års 

erfarenhet på sin enhet. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv statistik och 

linjär regressionsmodell. 

 

658 

(139) 

 

 

Ett gott samarbete mellan 

kollegor på avdelningen 

värderades högt för 

sjuksköterskors upplevelse av 

ökad patientsäkerhet. Även ålder, 

erfarenhet, var man arbetade och 

hur arbetsplatsen prioriterade 

patientsäkerheten samt hur man 

kunde arbeta evidensbaserat var 

faktorer som sjuksköterskor 

värderade som viktiga för 

patientsäkerheten. 

 

P 

I 

 

 

Kim, K-J., Yoo, M. 

S., & Seo, E. J. 

2018 

Korea 

 

 

Exploring the 

Influence of 

Nursing Work 

Environment and 

Patient Safety 

Culture on Missed 

Nursing Care in 

Korea 

 

Studiens syfte var att 

utforska sambandet 

mellan sjuksköterskans 

arbetsmiljö och 

patientsäkerhetskultur på 

sjukhus med fall av 

missad sjukvård i 

Sydkorea. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor på samma 

universitetssjukhus som hade 

patientkontakt och varit aktiva mer 

än tre månader i sin kliniska 

karriär. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv statistik och 

regressionsanalys. 

 

186 

(Internt bortfall 

= 1, externt ej 

redovisat) 

 

 

Utebliven omvårdnad var 

korrelerat med klinisk karriär, 

sjuksköterskans arbetsmiljö samt 

patientsäkerhetskulturen. 

Ytterligare var bemanningsgrad, 

resurser, ledarskap, stöd till 

sjuksköterskorna och upplevelse 

av patientsäkerhetskulturen på 

avdelningen faktorer som 

tillsammans påverkade mängden 

utebliven omvårdnad.  

 

P 

II 
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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 

Kirwan, M., 

Matthews, A., & 

Scott, A. 

2012 

Ireland 

 

 

The impact of the 

work environment 

of nurses on patient 

safety outcomes:  

A multi-level 

modelling approach 

 

 

Studiens syfte var att 

undersöka förhållandet 

mellan sjuksköterskors 

arbetsmiljö på 

avdelningen med och 

dess utslag på 

patientsäkerheten 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor från 108 

medicinska och kirurgiska 

avdelningar från 30 sjukhus i 

Irland.  

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys med 

multinivåmodell. 

 

1397 

(-) 

 

 

Det beskrevs ett tydligt samband 

mellan arbetsmiljön och 

utbildningsnivån hos 

sjuksköterskorna på avdelningen 

med en god patientsäkerheten.  

 

R 

II 

 

 

Kunaviktikul, W., 

Wichaikhum, O., 

Nantsupawat, A., 

Nantsupawat, R., 

Chontawan, R., 

Klunklin, A., 

Roongruangsri, S., 

Nantachaipan, P., 

Supamanee,T., 

Chitpakdee, B., 

Akkadechanunt, 

T.,  & Sirakamon, S.  

2015 

Thailand 

Nurses’ extended 

work hours: 

Patient, nurse and 

organizational 

outcomes 

 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

utökade arbetstid och 

dess relation till patient, 

sjuksköterska och 

organisatoriska utfall. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor anställda på 

ett sjukhus i Thailand, som hade 

patientkontakt och arbetade > 40 h 

per vecka. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv statistik och 

logistisk regressionsmodell. 

 

1524 

(273) 

 

 

Övertidsarbete påverkade bland 

annat prevalensen av trycksår. 

Risken för att kommunikationsfel 

skulle uppstå ökade. 

Sjuksköterskors upplevelse av 

känslomässig utmattning ökade. 

Ett utökat antal arbetstimmar gav 

en sämre tillfredsställelse bland 

sjuksköterskor, och minskad 

avsikt att stanna hos 

arbetsgivaren och minskad  

produktivitet i arbetet. 

Sjuksköterskor med förlängd 

arbetstid upplevde sämre 

patientsäkerhet. 

 

P 

I 
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Författare 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Liu, X., Zheng, J., 

Liu, K., Baggs, J.G., 

Liu, J., Wu, Y., & 

You, L. 

2018 

Kina 

  

Hospital nursing 

organizational 

factors, nursing 

care left undone, 

and nurse burnout 

as predictors of 

patient safety: A 

structural equation 

modeling analysis 

Syftet var att utforska 

inverkan av 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, 

utebliven omvårdnad och 

utbrändhet på 

patientsäkerheten. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor från 111 st 

slumpmässigt valda kirurgiska och 

medicinska avdelningar på 23 

sjukhus. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv och statistisk 

analys. 

 

1542 

(129) 

 

 

Bättre arbetsmiljö och färre 

patienter hade ett samband med 

mindre missad omvårdnad, 

mindre utbrändhet hos 

sjuksköterskorna och bättre 

patientsäkerhet. Mindre 

avancerad omvårdnad såsom att 

leverera mat eller transportera 

patienter hade inget samband med 

patientsäkerhet enligt  

sjuksköterskorna. 

 

P 

I 

Sevilla-Zeigen, N.  

2016 

USA 

 

 

A Grounded 

Theory Approach 

to Healthy Work 

Environment: Its 

Impact on Nurses, 

Patient Safety, and 

Significance in 

Healthcare Settings 

 

 

Syftet var att skapa en 

förståelse för 

sjuksköterskors 

uppfattning om de 

processer som påverkar 

en hälsosam arbetsmiljö, 

och vilka effekter en 

hälsosam arbetsmiljö har 

på patientsäkerheten. 

 

Design: Grounded theory. 

Urval: Sjuksköterskor med minst 

tre års erfarenhet av arbete på en 

kirurgisk avdelning. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer som spelades in digitalt. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

9 

(1) 

 

 

Studien visar på att 

sjuksköterskor tycker att 

arbetsmiljön är viktig för en 

främjad patientsäkerhet och 

minskade medicinska fel. Fel 

uppstår till följd av brådska att 

slutföra uppgifter, brist på 

kommunikation, brist på 

bemanningsnivån av 

sjuksköterskor, 

mikromanagement inom 

arbetsmiljön. Brist på lagarbete 

och samarbete uppfattades också 

som influenser på patientsäkerhet. 
 

K 

II 
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Smeds Alenius, L., 

Tishelman, C., 

Runesdotter, S., & 

Lindqvist, R.  

2013 

Sverige 

 

Staffing and 

resource adequacy 

strongly related to 

RNs’ assessment 

of patient safety: 

a national study of 

RNs working in 

acute-care hospitals 

in Sweden 

 

 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

bedömer 

patientsäkerheten på 

deras avdelning och hur 

faktorer i arbetsmiljön är 

relaterade till deras 

bedömningar. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor från medicinsk 

eller kirurgisk avdelning. På 79 

akutsjukhus i Sverige. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys. 

 

9236 

(23 847) 

 

 

Inget tydligt samband fanns 

mellan arbetslivserfarenhet och 

sjuksköterskors bedömning av 

patientsäkerheten. 
Ökad patientsäkerhet hade ett 

samband med sjuksköterskor som 

utförde mer omvårdnad på egen 

hand/ökat engagemang i direkt 

patientkontakt.   
Sjuksköterskor som kände att 

misstag de gjorde i arbetet inte 

bemöttes professionellt upplevde 

sämre patientsäkerhet.  
Viktig patientinformation som 

missats vid överrapportering var 

en faktor som sjuksköterskor 

bedömde bidrog till sämre 

patientsäkerhet.  
Bra inställning från ledning, med 

visad prioritet kring 

patientsäkerhet, bidrog till ökad 

patientsäkerhet.  
Vidare så var en högt skattad 

arbetsmiljö associerat med en 

ökad patientsäkerhet på 

avdelningen. 
 

R 

I 

 



            

 

 

XI 

 

 

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) 
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Walker, J.  

2018 

USA 

 

 

Nurses' Perception 

of Their Role in 

Patient Safety 

 

Studien syftade till att 

utveckla en 

teori som förklarar 

sjuksköterskornas 

uppfattning om deras roll 

i patientsäkerhet och 

varför medicinska fel 

fortfarande förekommer 

trots genomförandet av 

evidensbaserade 

säkerhetsstrategier. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor från 

akut/intensivvårdsavdelningar på 

det valda sjukhuset som jobbat på 

enheten minst ett år på enheten. 

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer. 

Analys: Grounded theory. 

 

11 

(-) 

 

 

Studien resulterade i tre 

kategorier som sjuksköterskor såg 

som anledningen till att fel i 

läkemedelshantering inträffar. 

Dessa var teknologi, den stressiga 

arbetsmiljön och mänskliga 

faktorn.  

 

 

K 

II 

 

 

Wang, X., Liu, K., 

You, L-m., Xiang, J-

g., Hu, H-g., Zhang, 

L-f., Zheng, J., & 

Zhu, X-W.  

2014 

Kina 

 

 

The relationship 

between patient 

safety culture and 

adverse events:  

A questionnaire 

survey 

 

 

Studien syftar till att 

beskriva 

sjuksköterskornas 

uppfattning om 

patientsäkerhetskulturen 

och 

frekvensen av avvikande 

händelser och undersöka 

förhållandet mellan dem. 

 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor som arbetat 

minst ett år på sin avdelning. 

Totalt 28 avdelningar, på sju 

sjukhus i Guangzhou.  

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys. 

 

463 

(177) 

 

 

Faktorer som sjuksköterskor 

bedömde hade en påverkan på 

patientsäkerheten var 

organisatoriskt, kontinuerligt 

arbete för förbättring och kunskap 

om patientsäkerhet. Även 

samarbete mellan kollegor var en 

viktig faktor för 

patientsäkerheten. Nivån av 

bemanning påverkade 

patientsäkerheten genom att man 

försökte arbeta med för mycket 

samtidigt och under ett för högt 

tempo.  

 

P 

I 
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Witkoski Stimpfel, 

A., Djukic, M., 

Brewer, C. S., & 

Kovner, C. T.  

2019 

USA 

Common predictors 

of nurse-reported 

quality of care and 

patient safety 

 

Syftade till att förstå mer 

om de faktorer 

sjuksköterskor belyser 

viktiga för vårdkvalitet 

och patientsäkerhet på 

akutvårdsenheter. 

 

Design: Icke experimentell studie 

med tvärsnittsdesign. 

Urval: Sjuksköterskor som var 

anställda på sjukhus under 

tidpunkten de svarade på enkäten 

och som inte haft sin licens längre 

än tio år. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys.  

 

731 

(-) 

 

 

Arbetstillfredsställelse och 

organisatoriska begränsningar var 

sammanhängande med 

patientsäkerhet och kvaliteten på 

vården. Ytterligare var procedural 

rättvisa på arbetsplatsen 

associerat med en ökad 

patientsäkerhet medans bättre 

sjuksköterska-läkare relation var 

associerat till en ökad vårdkvalité. 

 

P 

II  

 

 


