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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
Ledarskap finns på alla nivåer inom en organisation. För att patientsäkerheten skall kunna 

tillgodoses krävs ledarskap från både sjukhusledningen, chefssjuksköterskorna och de kliniskt 

arbetande sjuksköterskorna. Den legitimerade sjuksköterskan skall ha förmåga att fördela och 

samordna omvårdnaden samt leda och prioritera det patientfokuserade omvårdnadsarbetet på 

ett kvalitetsmedvetet sätt. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sambandet mellan ledarskap inom omvårdnad och 

patientsäkerhet. 

 

Metod 
Studien genomfördes som en forskningsöversikt då detta ansågs vara en metod som skulle 

kunna belysa det uppställda syftet. Sökord formulerades utifrån syftet och strukturerade 

sökningar genomfördes i de nätbaserade databaserna PubMed och CINAHL. Efter att 16 

artiklar till resultatet valts ut bearbetades, analyserades och kvalitetsbedömdes de. Slutligen 

sammanställdes och presenterades resultatet. Författarna till föreliggande studie strävade efter 

att hela tiden arbeta objektivt och utifrån de etiska överväganden som gjorts. 

 

Resultat 
Ledarskap kan ha en påverkan på patientsäkerheten oavsett vilken nivå inom organisationen 

som utövar ledarskapet. Ledningen påverkar patientsäkerheten bland annat genom att se till 

att tillräckliga resurser och bemanning finns tillgängliga. En större lyhördhet hos ledningen 

har visat sig minska antalet negativa händelser för både patienter och personal. 

Chefssjuksköterskor påverkar patientsäkerheten bland annat genom att sätta fokus på uppsatta 

mål och se till att de uppnås. Rättvisa, engagemang, respekt samt kunskaper inom sitt 

verksamhetsområde, ekonomi, datahantering och beslutsfattande anses vara några av de 

egenskaper som är viktiga hos chefssjuksköterskor för att patientsäkerheten skall tillgodoses. 

Även kliniskt arbetande sjuksköterskor kan påverka patientsäkerheten genom att utöva en 

arbetsledande funktion. Sjuksköterskor ses som idealiskt placerade för att tillgodose en god 

patientsäkerhet då detta ses som något som presteras i omvårdnadsögonblicket snarare än 

genom olika organisatoriska processer.  

 

Slutsats 
Ledarskap har visat sig ha en betydande roll för patientsäkerheten och behövs på alla nivåer i 

en organisation; ledningen, chefspositioner samt från de kliniskt arbetande sjuksköterskorna. 

Då ledarskap har visat sig kunna påverka patientsäkerheten är det väsenligt att ledarskap 

prioriteras. Att utbilda sjuksköterskestudenter och fortbilda personal i ledarskap kan vara ett 

sätt att bidra till utveckling vilket skulle kunna gynna patientsäkerheten.  

 

 

Nyckelord: ledarskap, patientsäkerhet, omvårdnad 
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INLEDNING 

 

Idén att skriva om ledarskap inom omvårdnad i förhållande till patientsäkerhet uppkom under 

en period av verksamhetsförlagd utbildning då vi fick veta att såväl erfarna som 

nyexaminerade sjuksköterskor upplever den arbetsledande funktionen som svårhanterad. 

Vikten av att kollegor sinsemellan följer upp omvårdnadsarbetet under en arbetsdag och att 

sjuksköterskor informerar alla delaktiga om eventuella förändringar och händelser beträffande 

de patienter de har, tror vi kan ha en påverkan på patientsäkerheten. Ytterligare en anledning 

till att studera detta ämne är att det på Sophiahemmet Högskola inte har skrivits så mycket 

inom detta ämnesområde. Därför eftersöktes vetenskapliga artiklar där ledarskap inom 

omvårdnad och patientsäkerhet studerats i förhållande till varandra. 

 

BAKGRUND 

 

Ledarskap  

Ledarskap kan ses som en social relation mellan en person med större inflytande, det vill säga 

en ledare, och en medarbetare. Det uppstår ett samspel mellan ledaren och medarbetaren och 

samspelet grundar sig på ett ömsesidigt beroende (Nilsson, 2005). Utan deltagande från 

samtliga inblandade minskar förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap, vilket således 

inkluderar både ledaren, den som blir ledd och samspelet dem emellan (Kean, Haycock-

Stuart, Baggaley & Carson, 2011). Ledarskap behöver dock inte enbart handla om inflytandet 

över en underordnad medarbetare utan kan också innefatta hur en ledare kan påverka 

överordnade och människor utanför en organisation (Nilsson, 2005). Det har i en svensk 

studie visat sig att underordnade ofta önskar att de överordnade utövade ett tydligare 

ledarskap än vad de överordnade själva vill utöva (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006). 

 

Nilsson (2005) skriver att ledarskapsforskningen sedan slutet av 1970-talet har försökt 

sammanföra olika synsätt och begrepp gällande ledarskap samt kopplingen mellan ledarskap, 

medarbetare och organisationen. Integrerandet av olika synsätt har lett till att så kallade 

transformella ledarskapsteorier har utformats. Flera personer har skrivit om vilka 

komponenter som kan innefattas i det transformella ledarskapet och Bernard M. Bass är en 

utav dem. Enligt Bass är karisma, förmåga att inspirera och motivera, kunna ta individuell 

hänsyn till medarbetare samt att ge intellektuellt stöd och personligt erkännande till 

medarbetare viktiga komponenter i det transformella ledarskapet (Nilsson, 2005).  

 

I en rapport för Sveriges kommuner och landsting beskriver Øvretveit (2005) resultat från en 

studie av Clegg där transformellt ledarskap studerats. Transformellt ledarskap beskrivs här 

som att skapa höga förväntningar, sätta upp delmål som är uppnåeliga samt att uppmuntra och 

berömma personal vid förändringar och framgång. Ledarens praktiska och påtagliga insatser 

ansågs som viktiga för att framhäva god moral och för att visa vikten av förändringsarbete. 

Detta innebär att ledarens arbete på avdelningen kan stödja sjuksköterskor i deras arbete och 

guida dem i utformandet av deras ledarskapsstil. Genom att spendera tid på avdelningen kan 

ledaren få en uppfattning om behov av personalutbildning och personalutveckling. 

 

Skillnaden på att vara chef och ledare 

Det kan ibland vara svårt att skilja på vad det innebär att vara chef respektive ledare, vilket 

bland annat beskrivs av Nilsson (2005). Att vara chef kan också innebära att vara ledare. Det 

görs ofta en skillnad i litteraturen mellan chefskap och ledarskap, även om de två begreppen 

går in i varandra. En chef tillsätts alltid av en person som har befogenhet att göra detta, 

vanligen en högre uppsatt chef. Chefskapet innebär möjlighet och befogenhet att fatta vissa 
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beslut och verkställa dessa med hjälp av den formella makt som han eller hon tilldelats. I 

chefskapet ingår att verkställa organisationens mål för att förvalta och utveckla verksamheten 

samtidigt som han eller hon ansvarar för medarbetarnas möjlighet till utveckling. Eftersom en 

organisation i grund och botten är en större eller mindre grupp människor som har som 

gemensam uppgift att utföra ett arbete påverkar de beslut som chefen tar alla personer i 

gruppen. En ledare blir i motsats till chefen inte tillsatt av någon överordnad utan man brukar 

tala om att en ledare blir tillsatt av de han eller hon leder. Ledarens makt blir därmed 

informell och relationell. Genom sin informella auktoritet, vilken kan sammanfalla med en 

formell auktoritet, kan ledaren få människor att sträva efter samma mål. Vårdenhetschefen 

kan påverka personalens motivation och deras möjlighet att utveckla sin kompetens. Detta kan 

endast ske om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetarna. 

Lyhördhet samt att bejaka och ta personalens tankar, idéer och oro på allvar är viktiga delar 

för att bygga upp detta förtroende (Nilsson, 2005). 

 

Chefssjuksköterskors ledarskap 

Chefssjuksköterskors benämning har varierat med tiden och idag varierar den mellan olika 

litteratur och olika länder. I Sverige är chefssjuksköterska och vårdenhetschef de vanligaste 

benämningarna (Johansson, 2010). Chefssjuksköterskor utgör kontakten mellan överordnade 

chefer och underordnade medarbetare (Anthony et al., 2005), vilka till stor del består av 

undersköterskor och sjuksköterskor (Johansson, 2010). De har stor möjlighet att utöva 

inflytande eftersom de är insatta i de frågeställningar och problem som rör 

omvårdnadspersonalen och hur vården utformas (Johansson, 2010). Samtidigt som de svarar 

för personalens intressen ska de svara för de krav och förväntningar som patienter och 

anhöriga ställer på vården. Dessutom ska vården bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt 

(Socialstyrelsen, 2006a). Chefssjuksköterskors ledarskapsstil har visat sig påverka både 

patienttillfredsställelse och sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (Cummings et al., 2008a). 

Chefssjuksköterskor har även en central roll i skapandet av en hälsosam arbetsmiljö (Shirey, 

2009) samt i att skapa möjlighet för bra teamarbete, vilket kan påverka vårdkvaliteten 

(Johansson, 2010).  

 

Kliniskt arbetande sjuksköterskors ledarskap 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skall den legitimerade 

sjuksköterskan ha förmåga att fördela och samordna omvårdnaden samt leda och prioritera det 

patientfokuserade omvårdnadsarbetet på ett kvalitetsmedvetet sätt. Sjuksköterskor skall även 

ha förmåga att planera vården samt konsultera och informera andra yrkesgrupper i vårdarbetet 

för att uppnå kvalitet, kontinuitet och effektivitet. En annan viktig funktion som ingår i 

sjuksköterskeprofessionen är att, genom att handleda och utbilda medarbetare, verka för att 

utveckla teamarbetet (Socialstyrelsen, 2005). Det är också viktigt att sjuksköterskor i sitt 

ledarskap tar hänsyn till att det idag finns många olika former av anställningsförhållanden; 

alltifrån bemanningspersonal och konsulter till tillsvidareanställd personal (Rahm-Sjögren & 

Sjögren, 2002).  

 

Det är vanligt att övergången från student till självständig sjuksköterska upplevs som svår 

(Bisholt, 2009; Boswell & Wilhoit, 2004; Ohlsson, 2009). I studien ”Vägen in i ett yrke” av 

Ohlsson (2009) framkom det bland annat att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de 

utbildats för lite i sin arbetsledande funktion. De framhävde även en svårighet att delegera 

arbete samt att säga till och påminna undersköterskor i det pågående omvårdnadsarbetet. 

Generationsklyftan mellan äldre undersköterskor och yngre nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevdes skapa problem på arbetsplatsen och försvåra den arbetsledande funktionen 

(Ohlsson, 2009). Genom att vara stöttande i sitt ledarskap kan ledare hjälpa nyutexaminerade 
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sjuksköterskor i vårdarbetet vilket visat sig minska förekomsten av avvikelser i 

läkemedelshantering (Richardson & Storr, 2010). 

 

Teamarbete  
Idag är en av de stora vårdpedagogiska utmaningarna när det gäller teamarbete att sluta se de 

olika yrkesgrupperna som fristående och istället börja se dem som beroende av varandra. Att 

arbeta i team innebär flera positiva kvaliteter. Bland annat kan teammedlemmarnas samarbete 

leda till vinster i form av så kallade synergier, vilket enkelt kan förklaras som 1+1 >2 

(Sandberg, 2009). Forskning har visat att teamarbete spelar en viktig roll i förhindrandet av 

negativa händelser (Manser, 2009), vilket definieras som en avvikelse som medfört en 

vårdskada (Socialstyrelsen, 2006b). Bland de retrospektiva studier som undersökt sambandet 

mellan teamarbete och patientsäkerhet har upp till en tredjedel redovisat resultat som visar att 

bristande kommunikation och ett ej fungerande teamarbete är bland de vanligaste orsakerna 

bakom ogynnsamma händelser, inte bristande kliniska kunskaper (Manser, 2009). Men trots 

att ledarskapet är en viktig del i teamarbetet och patientsäkerheten och en majoritet av 

legitimerade sjuksköterskor ser sig ha ett ledarskapligt ansvar är få villiga att själva investera i 

utvecklingen av sina ledarskapliga färdigheter (Josefsson & Hansson, 2011).  

 

Hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten och 

därför är det av vikt att de olika verksamheterna inom vården har ett fungerande samarbete. 

Det är viktigt att personal har kunskap om vilka olika kompetenser som finns inom 

vårdkedjan (Socialstyrelsen 2006b; Vincent, 2010). Rutiner som tydliggör olika 

ansvarsområden i samarbeten kan säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett 

optimalt och säkert sätt. Bristande samverkan är en patientsäkerhetsrisk (Socialstyrelsen, 

2006b). Sjuksköterskor och undersköterskor har i en studie framhävt att chefssjuksköterskors 

ledarskapsstil och förväntningar påverkar hur teamet kommer att fungera, det är också en 

fråga om hur teamarbete prioriteras. Legitimerade sjuksköterskor identifierades som ledare för 

omvårdnadsteamet, som inkluderade undersköterskor och sjukvårdsbiträden. En del 

sjuksköterskor hade även som uppgift att försäkra sig om att teamarbetet kunde utföras, att 

tillräckligt med personal och resurser fanns samt att uppmuntra till kommunikation under 

arbetspasset. Vikten av att teammedlemmar har insikt i andra yrkesgruppers kompetenser 

uppkom också, insikten kan medföra att de lättare kan stödja varandra i arbetet kring 

patienten. Ömsesidigt förtroende ansågs var en väsentlig faktor i teamarbetet (Kalisch, 

Weaver & Salas, 2009).  

 

Enligt Kalisch et al. (2009) studie urskiljdes kommunikation som en av de främsta faktorerna 

till om teamarbetet blir effektivt eller inte. Några av de teman som uppkom var hur bra 

överrapporteringar fungerade, problem som längden på rapporteringen, bortglömmanden av 

kritisk information om patienten samt att oväsentlig information togs upp. Andra problem var 

dåliga kommunikationsfärdigheter hos personalen och oförmåga att lösa konflikter inom 

teamet (Kalisch et al., 2009). 

 

Empowerment 

Empowerment kan ses som att bemästra något eller att någon blir bemyndigad att ansvara för 

eller utföra något. Samband mellan medarbetares empowerment och ledarskap påtalas ofta 

inom det transformella ledarskapet, då empowerment eftersträvas (Nilsson, 2005). Enligt 

Regan och Rodriguez (2011) rapporterade knappt hälften av chefssjuksköterskorna och 

biträdande chefssjuksköterskorna att deras arbetsmiljö bemyndigade dem att utföra deras 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och 37 procent ansåg att deras arbetsplats präglades av 

empowerment.  
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Historik om sjuksköterskors arbetsfunktion 

Grohar-Murray och Langan (2011) beskriver hur sjuksköterskors arbetsuppgifter utökades 

efter andra världskriget, framför allt gällande ledarskap och samordning.  En förändring som 

skedde i samband med denna utveckling var att sjuksköterskor började arbeta i team 

tillsammans med bland annat undersköterskor. Alla fick arbetsuppgifter som överensstämde 

med deras utbildning och erfarenhet, vilket skulle leda till att personalens kompetens togs 

tillvara på bästa sätt (Grohar-Murray & Langan, 2011).  

 

I Sverige fastslogs det år 1959 av medicinalstyrelsen (Holmdahl, 1994), nuvarande 

Socialstyrelsen (Nationalencyklopedin, u.å.), att patientvård skulle vara det centrala i 

sjuksköterskors utbildning och att elever inte skulle utnyttjas för städning och sterilisering av 

medicinsk utrustning. Det bestämdes att sjuksköterskelever inte längre skulle ersätta ordinarie 

personal utan enbart skulle gå vid sidan om personalstaben. Från år 1964 och framåt började 

sjuksköterskeelever ses mer som studerande istället för gratis arbetskraft och från år 1965 fick 

de söka studiebidrag. På 1950- och 60-talen skapades många nya yrkeskategorier inom 

vården, vilka började arbeta på sidan om sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskor gick från 

att arbeta mycket med den direkta patientvården till att befinna sig mer och mer på 

sjuksköterskeexpeditionen, vilket resulterade i att undersköterskor och vårdbiträden fick 

utföra det patientnära omvårdnadsarbetet. Runt 1970-talet var det återigen dags för en 

förändring, sjuksköterskor skulle inte längre sitta på sin expedition utan fokus låg på 

upprättandet av en relation med patienten. Under detta årtionde dök även sjuksköterskors 

arbetsledande funktion upp som begrepp i sjuksköterskeutbildningen, det dröjde dock innan 

sjuksköterskor tog på sig den arbetsledande funktionen (Holmdahl, 1994). 

 

Sjuksköterskors nutida arbetsfunktion  
Sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Socialstyrelsen (2005) delar in sjuksköterskors arbetsområden i omvårdnadens teori 

och praktik, ledarskap och forskning samt i utveckling och utbildning. Alla tre områden ska 

genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att 

sjuksköterskor ska utgå ifrån en humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet och att de genom teamsamverkan ska bidra till 

en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen 2005).  

 

I en rapport från Institute of Medicine (IOM) i USA framgår det att sjuksköterskor 

tillsammans med undersköterskor har mest direkt kontakt med patienter och att en av 

sjuksköterskors främsta uppgifter är att övervaka och observera patienter. Syftet med att 

kontinuerligt övervaka patienter är att kunna upptäcka om deras fysiska eller kognitiva status 

förändras och målet med detta är att tidigt kunna stoppa en eventuell försämring och försöka 

återupprätta patienters hälsotillstånd (Page, 2004). När personalstyrkan är fullständig på en 

arbetsplats är sannolikheten mindre att personalen riskerar att missa försämringar hos 

patienterna (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002; Needleman, Buerhaus, Mattke, 

Stewart & Zelevinsky, 2002). Det har också visat sig att en stor andel av patienters dödsfall är 

associerat till färre sjuksköterskor som utför omvårdnad (Aiken et al., 2002). Stor 

uppmärksamhet, goda kunskaper inom medicin och omvårdnad, lyhördhet och en snabb 

reaktionsförmåga är faktorer som är betydelsefulla vid övervakning av patienters status.  Flera 

studier som inkluderades i IOM:s rapport påvisade att ett tydligt fokus på övervakning och 

observation var relaterat till minskade antal dödsfall. Sjuksköterskor kan ofta ses som den 

närmaste länken till patienterna då hon/han utför olika former av bedömningar, 
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omvårdnadsåtgärder och patientutbildningar. Den nära kontakten innebär att sjuksköterskor 

tillskrivs en beskyddande roll gentemot patienternas välbefinnande (Page, 2004). 

 

Utöver rollen som övervakare och beskyddare av patienters hälsa verkar sjuksköterskor även 

som samordnare av det patientnära omvårdnadsarbetet. Den tid som omfattar samordning 

brukar delas upp i direkt och indirekt vård. Den direkta vården kännetecknas av patienters 

närvaro och kan innebära undersökningar, administrering av läkemedel, övriga former av 

behandlingar och omvårdnadsåtgärder. När vårdarbete utförs å en patients vägnar men utan att 

patienten är närvarande kallas det för indirekt vård, vilket kan innefatta dokumentering, 

konsultering av andra yrkesgrupper, kontaktande av andra vårdgivare och iordningsställande 

av läkemedel (Page, 2004). Ett antal studier har konstaterat att sjuksköterskor lägger mer tid 

på den indirekta vården än den direkta vården av patienter (Chaboyer et al., 2008; 

Hendrickson, Doddato & Kovner, 1990; Upenieks, 1998). 

 

Patientsäkerhet 

 

Vårdskada 

Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada. Vårdskada definieras som lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall (SFS, 2010:659) som inte är en oundviklig 

konsekvens av den sjukdom eller det hälsoproblem som patienten söker vård för 

(Socialstyrelsen, 2004). En eventuell vårdskada kan undvikas om adekvata åtgärder vidtas vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården (SFS, 2010:659). 

  

Den Hippokratiska eden som formulerades för cirka 2 500 år sedan handlar om krav på god 

vård. En tolkning av Hippokrates uttalande är att alltid trösta, ofta lindra, om möjligt bota men 

aldrig skada (Socialstyrelsen, 2006b). Detta har varit en etisk kod för hälso- och sjukvården 

ända sedan dess. Det är dock svårt att helt undvika att patienter drabbas av negativa händelser 

i samband med mötet med hälso- och sjukvården. I all undersöknings- och 

behandlingsverksamhet finns riskmoment där patienter kan komma till skada. I takt med att 

hälso- och sjukvården utvecklas och kan erbjuda mer effektiva metoder för att förebygga, bota 

och lindra ökar även riskmomenten. Målet är dock alltid att hålla riskerna på en så låg nivå 

som möjligt (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Ledningssystem  

I handboken "God vård" som Socialstyrelsen (2006b) gett ut beskrivs ledningssystem och 

dess funktion i organisationen. I ett ledningssystem ska grundprinciperna för ledning av 

verksamheten fastställas, mål ska sättas upp inom alla kvalitetsområden, vari 

patientsäkerhetsarbete är ett område. Dessutom ska det utarbetas hur mål ska följas upp och 

utvärderas. Det ska finnas en organisatorisk struktur, en tydlig och uttalad ansvarsfördelning 

samt dokumenterade regler och rutiner, vilka ska innefatta alla som arbetar i verksamheter 

inom hälso- och sjukvård. Sammantaget ska ledningssystemet leda och styra verksamheten 

mot de uppställda målen och kontinuerligt utvärdera och förbättra dessa för att kunna ge en 

god vård, men också så långt det är möjligt förebygga risker och misstag som kan leda till 

negativa händelser (Socialstyrelsen, 2006b). 

 

Ansvaret ser olika ut beroende på var i verksamheten man befinner sig. Vårdgivaren, 

exempelvis landstinget, kommunen eller den enskilda firman, är de som juridiskt sett bedriver 

hälso- och sjukvård och är de som ska fastställa verksamhetens övergripande mål beträffande 

patientsäkerhet och kvaliteten på vården. De ska även säkerställa att chefer har det 

engagemang, ansvar, den kompetens och befogenhet som krävs för att bedriva verksamhetens 
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kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Att alla övriga medarbetare engageras, har rätt 

kompetens, får ansvar och befogenhet för att bedriva vård av god kvalitet är 

verksamhetschefers ansvar. Ett av verksamhetschefers andra ansvarsområden är att se till att 

målen för verksamheten är mätbara och att de uppnås. Verksamhetschefers ansvar ska finnas 

tydligt beskrivet i vårdgivarens ledningssystem. Det är alla medarbetares ansvar att aktivt 

delta i kvalitetsarbetet, bland annat genom uppföljning av mål och resultat samt medverka i 

risk- och avvikelsehantering. Medarbetarna och deras kompetens är en väsentlig tillgång i 

vården, men det krävs att deras kompetens kontinuerligt utvecklas. Genom att erbjuda 

personalen fortbildning och kompetensutveckling kan verksamhetens kvalitet säkras 

(Socialstyrelsen, 2006b).  

 

Dimensioner i patientsäkerheten 

Det finns inget allmänt sätt att beskriva och dela in begreppet patientsäkerhet eftersom syfte 

och sammanhang kan skilja sig åt mycket, till exempel mellan kirurgi och psykiatri. Oavsett 

vårdform kan dock tre dimensioner eller riskmoment i patientsäkerheten ses. Den första 

dimensionen innehåller en kärna av tydligt undvikbara riskmoment. Det kan röra sig om 

förväxlingar av exempelvis patienters identitet, läkemedel och kroppsdel vid operation men 

även felaktig läkemedelshantering som till exempel felaktig administrationsväg eller felaktig 

hantering av medicinteknisk utrustning. Den andra dimensionen rör de risk-, nytto- och 

kostnadsavvägningar som den ansvariga vårdpersonalen måste göra i varje situation. Vilka är 

fördelarna med undersökningen eller behandlingen i förhållande till riskerna och kostnaderna? 

Den tredje och sista dimensionen i patientsäkerheten rör vårdstrukturen. För att 

patientsäkerheten skall kunna tillgodoses måste ett utbud av hälso- och sjukvård av tillräcklig 

kvalitet finnas inom rimligt geografiskt avstånd, erbjudas på lika villkor och styras av den 

enskilde patientens behov. Patientsäkerheten har stor lönsamhetspotential då hälsoekonomiska 

beräkningar visar att icke tillfredställande patientsäkerhet leder till stora merkostnader för 

samhället (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Instanser för anmälning 

I varje landsting och kommun i Sverige finns minst en Patientnämnd. Det är en lagreglerad 

instans för rådgivning som utifrån synpunkter och klagomål ska hjälpa patienter och arbeta för 

kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Den sammanvägda bilden från 

patientnämndernas ärenden och utredningar bekräftar risker inom patientsäkerhetens första 

och tredje dimension. Det är dock inom den andra dimensionen, som rör de individuella risk-, 

nytto- och kostnadsavvägningarna, som flest synpunkter och klagomål kommit in 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

För patienter och anhöriga som anser sig ha blivit felbehandlade har det tidigare funnits 

möjlighet att anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN (Socialstyrelsen, 

2004). HSAN var en fristående myndighet och klagomålsinstans och tog emot drygt 3000 

anmälningar varje år. Bland de anmälningar som HSAN tog emot rörde cirka 27 procent 

brister i kommunikation och dokumentation och i omkring 13 procent av den totala mängden 

anmälningar blev bedömningen att kunskaper och tekniska färdigheter hos berörd personal 

var bristande (Socialstyrelsen, 2004). Möjligheten för patienter och anhöriga att göra en 

anmälan om de anser sig ha blivit felbehandlade finns fortfarande kvar men i och med 

inträdandet av en ny patientsäkerhetslag 1 januari 2011 togs hanteringen av patientklagomål 

över av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Efter en läkemedelsförväxling 1936 på dåvarande Maria sjukhus i Stockholm där fyra 

personer avled lagstadgades en skyldighet för vårdgivare att till Socialstyrelsen anmäla 
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händelser i sjukvården som orsakat eller kunnat orsaka en allvarlig vårdskada. Denna 

anmälningsplikt kallas Lex Maria. I början av 2000-talet låg antalet Lex Maria-anmälningar 

på en nivå omkring 1000 stycken per år. Cirka 17 procent av dessa bedömdes dock som 

normala risker som hanterades korrekt. Normala risker är sådana risker som alltid finns, trots 

att alla vårdmoment utförs på ett korrekt sätt enligt fastställda rutiner (Socialstyrelsen, 2004). 

Antalet anmälningar har under 2000-talet ökat med över 60 procent och 2008 inkom 1618 

Lex Maria-anmälningar till socialstyrelsen (Socialstyrelsen, u.å.).  

 

Patientsäkerhetsrisker 

För det mesta kan en vårdskada inte tillskriva en enda orsak utan det är oftast flera faktorer 

som har bidragit till den negativa händelsen. Bland de risker i patientsäkerheten som 

förekommer i vården är fallolyckor de allra vanligaste. Näst vanligast är risker i 

läkemedelshanteringen och därefter risker som rör diagnostik/behandling/omvårdnad, 

vårdrutiner, journaldokumentation och samverkan mellan olika vårdenheter. För att tidigt 

identifiera riskpatienter och öka patientsäkerheten utan att inkräkta för mycket på patientens 

integritet har det upprättats checklistor för riskområden, bland annat för fallrisk och risk för 

trycksårsutveckling. Med detta som underlag kan vårdpersonalen hålla bättre uppsikt över 

dessa patienter (Socialstyrelsen, 2004). I en rapport från IOM framkom det att minst 44 000 

patienter på amerikanska sjukhus avlider årligen till följd av skador som helt eller delvis 

medförts av vården. Även i Danmark har en liknande, genomgripande studie gjorts. Båda 

dessa studier kom fram till att ogynnsamma, undvikbara konsekvenser drabbar patienter vid 

närmare 10 procent av alla vårdtillfällen och att hälften av dessa går att undvika om 

vedertagna vård-, behandlings- och underökningsrutiner tillämpas (Socialstyrelsen, 2004). Ett 

direkt mått på patientsäkerheten är den andel patienter som skadas. Socialstyrelsen (2009) 

framhäver att ett sätt att mäta antalet vårdskador är att systematiskt och strukturerat läsa 

patientjournaler. Genom att göra det ges en uppfattning om skadornas allvarlighetsgrad och 

vilka som skulle ha kunna undvikits (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Patientsäkerhetskultur 

Att patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur är nära sammanknutna har setts i utländska 

studier genom att det påvisats ett samband dem sinsemellan (Donnelly, Dickerson, 

Goodfriend & Muething, 2009; Singer, Lin, Falwell, Gaba & Baker, 2008). 

Patientsäkerhetskulturen definieras som de förhållningssätt och attityder som individer och 

grupper inom vården har (Socialstyrelsen, 2009). I Donnelly et al. (2009) studie var syftet att 

förbättra patientsäkerhetskulturen. Efter insatser framkom det att sjukhusledningens och 

chefers stöd för patientsäkerhetsarbetet, chefers förväntningar och påtagliga åtgärder i 

främjandet av patientsäkerhet, den allmänna uppfattningen om patientsäkerhet på 

arbetsplatsen samt bemanning hade förbättrats efter ett år. Områden som förbättrats till viss 

del var bland annat personalens användande av öppen kommunikation, utvecklandet av en 

icke bestraffande inställning till avvikelser samt en öppen kommunikation och återkoppling 

kring avvikelser. Alla dessa faktorer visade sig i högre eller lägre utsträckning påverka 

patientsäkerheten (Donnelly et al., 2009). Resultaten från Singer et al. (2008) visade att högre 

standarder på säkerhetsmiljön var associerat till bättre patientsäkerhetsprestationer och på 

sjukhus där personalen upplevde problem med rädsla, skam och skuld fanns det en ökad 

sannolikhet att patientsäkerheten riskerades. 

 

Även i Sverige har patientsäkerhetskultur börjat studeras och mätningar har genomförts med 

hjälp av enkätundersökningar där områden som framförallt kommunikation och samarbete tas 

upp. Resultat från mätningar kan vägleda personalen mot de förbättringsåtgärder som kan 

behöva vidtas. (Socialstyrelsen, 2009).  
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Sambandet mellan ledarskap och patientsäkerhet inom omvårdnad 

Ledarskap kan se ut på många olika sätt och finns på alla nivåer inom en organisation. Högre 

chefer påverkar säkerheten på ett direkt sätt genom att skapa arbetsgrupper som arbetar med 

säkerhet samt avsätter tid för samtlig personal att ägna sig åt grundläggande säkerhetsfrågor. 

De högre cheferna kan även påverka säkerheten indirekt genom att tala om säkerhet, trycka på 

vikten av dessa frågor och vara öppna till att diskutera avvikelser och säkerhetsfrågor på ett 

konstruktivt sätt. Säkerheten påverkas också av vårdenhetschefers funktion, både genom att 

de agerar som ledare för vårdarbetet och främjar en god inställning och moral på 

arbetsplatsen. Kliniskt arbetande sjuksköterskor kan visa sitt personliga engagemang i 

säkerhetsfrågor genom att vara uppmärksam på detaljer, fullfölja rutiner och genom att alltid 

utgå från grunderna i god omvårdnad (Vincent, 2010). 

 

I en studie från år 2007 av Wong och Cummings visade resultatet ett samband mellan 

ledarskap som bland annat bygger på stöd och uppmuntran, och en minskad förekomst av 

vårdskador samt ökad patienttillfredsställelse. De identifierade bland annat att en öppen 

kommunikation, en ökad medverkan i beslutstagande bland sjuksköterskor samt att ett 

relationsorienterat ledarskap är viktiga delar i funktionen som arbetsledare (Wong & 

Cummings, 2007). Andra forskare som studerat ledarskapskvaliteter framlägger bland annat 

vikten av egenskaper som flexibilitet och tidigare ledarskapserfarenheter (Cummings et al., 

2008b). Ledarskap anses även spela en fundamental roll för att skapa engagemang på 

arbetsplatsen vilket i sin tur skapar goda förhållanden för en ökad patientsäkerhet (Richardson 

& Storr, 2010).  

 

Dagens multidisciplinära vårdsystem är med sina olika yrkeskategorier komplext och det 

innebär ett stort ledarskapligt ansvar att förhindra kommunikationsproblem (Grohar-Murray 

& Langan, 2011). Patientsäkerheten är beroende av tillit, öppen kommunikation och ett 

effektivt arbete yrkesgrupperna emellan (Richardson & Storr, 2010). För att patientsäkerheten 

skall kunna tillgodoses krävs insatser för att uppnå och bibehålla en enhetlig och samstämmig 

kommunikation mellan olika personalgrupper. Utan god kommunikation mellan vårdpersonal 

ökar risken för missförstånd samt outtalad eller otillräcklig information, vilket i sin tur kan 

leda till att patientsäkerheten äventyras (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Kraven på dokumentation och andra administrativa uppgifter bidrar till mindre tid för direkt 

kontakt mellan sjuksköterska och patient (Page, 2004). Sjuksköterskors minskade närvaro och 

tillgänglighet har visat sig ha påverkan på patientsäkerheten (Korst, Eusebio-Angeja, 

Chamorro, Aydin & Gregory, 2003). Andra faktorer som har påverkan på patientsäkerheten är 

när sjuksköterskor avbryts eller blir distraherade i samband med omvårdnaden av patienten, 

detta leder till att avvikelser lättare inträffar (Page, 2004). 

 

Problemformulering 

För att patientsäkerheten skall kunna tillgodoses, det vill säga att vårdskador förhindras, krävs 

en öppen kommunikation och ett väl fungerande teamarbete yrkesgrupperna emellan 

(Richardson & Storr, 2010). Även bemanning, omvårdnad och organisering är faktorer som 

har en kritisk inverkan på patientsäkerheten gällande kvalitet och effektivitet (Nicklin & 

Graves, 2005). För att ovanstående faktorer skall kunna tillgodoses och bibehållas krävs 

ledarskap på flera nivåer, det vill säga från högsta ledning till kliniskt arbetande 

sjuksköterskor (Vincent, 2010). Därför är det av vikt att ytterligare undersöka och 

uppmärksamma sambandet mellan ledarskap och patientsäkerhet inom omvårdnad. Detta för 

att ledarskap inom omvårdnad ska kunna utvecklas och förbättras samt att patientsäkerheten i 

högre utsträckning ska tillgodoses. 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sambandet mellan ledarskap och patientsäkerhet inom 

omvårdnad. 

 

METOD 

 

Val av metod 

Studien genomfördes som en forskningsöversikt då det ansågs vara en bra metod utifrån det 

syfte som formulerats. Enligt Friberg (2006a) syftar forskningsöversikten till att ge en 

överblick över kunskapsläget inom ett visst ämnesområde. Befintlig forskning sammanställs 

för att ge en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder som använts och vad dessa 

studier kommit fram till (Friberg, 2006a). Forskningsöversikten kan fungera som ett verktyg 

för att hjälpa läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att hålla sig uppdaterade inom sina 

verksamhetsområden (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval och datainsamling 

När problemområdet och syftet hade formulerats identifierades relevanta sökord och 

urvalskriterier i enlighet med Friberg (2006b). En mall med urvalskriterier (se bilaga I) 

skapades för att enkelt kunna identifiera relevanta artiklar. Urvalskriterierna för denna studie 

var bland annat att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då detta är ett språk som 

författarna behärskar i både tal och skrift, dock gjordes inga begränsningar beträffande 

studiens ursprungsland. Artiklarna skulle även vara publicerade inom de senaste femton åren. 

Denna begränsning av publiceringsdatum gjordes för att undvika att gå miste om relevant 

litteratur genom att sätta en för snäv tidsbegränsning. Övriga urvalskriterier som ingick i 

mallen var att studierna skulle ha undersökt både ledarskap och patientsäkerhet, vara 

originalartiklar, att etiska överväganden redovisats samt att artikeln publicerats i en tidsskrift 

som är peer-reviewed. Att tidskrifterna var peer-reviewed kontrollerades i databasen  

Ulrichs periodicals directory. Efter utformandet av mallen genomfördes sökningar i 

databaserna PubMed och CINAHL med sökorden leadership, nursing leadership, clinical 

nursing leadership, clinical nurse leader, nursing, registered nurse, patient, safety, patient 

safety, patient safety outcomes, safety management och communication i olika kombinationer. 

Då det ibland saknas MeSH-termer och CINAHL headings för dessa typer av begrepp valdes 

sökord som tidigare använts av forskare. Eftersom inte tillräckligt många vetenskapliga 

artiklar relevanta för denna studie hittades genomfördes även manuella sökningar, bland annat 

via artiklars referenser och länken "related articles" på PubMed. Under sökningarna lästes 

titlarna för att få en uppfattning om vilka artiklar som var relevanta för denna studies syfte. 

Hos artiklar med relevant titel granskades även abstrakten och vid fortsatt relevans lästes 

artiklarna i sin helhet. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i resultatet. Flera 

av artiklarna återfanns under olika kombinationer av sökorden och i både PubMed och 

CINAHL. I matrisen är artiklarna inkluderade i den sökning de först påträffades. Datum för 

sökningarna, sökord, databas och sökresultat redovisas nedan i tabell 1.  
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Tabell 1. Matris över databassökningar i PubMed och CINAHL 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed      

2011-09-09 Nursing leadership AND 

patient safety 

280 25 3 3 

2011-09-19 Clinical nursing leadership 

AND patient safety 

109 32 0 0 

2011-09-19 Clinical nurse leader AND 

patient safety 

14 1 1 1 

2011-09-28 Nursing leadership AND 

patient safety outcomes 

66 51 1 0 

2011-09-30 Leadership AND safety 

AND nursing 

361 69 4 1 

2011-10-05 Registered Nurse AND 

Patient safety AND 

Leadership 

16 5 1 1 

2011-10-05 Registered Nurse AND 

Patient Safety AND 

Communication 

36 5 0 0 

2011-10-06 Nursing AND Leadership 

AND Safety Management 

AND Patient 

195 59 3 3 

CINAHL      

2011-09-09 Nursing leadership AND 

patient safety 

29 7 4 1 

2011-09-19 Clinical nurse leader AND 

patient safety 

2 1 0 0 

2011-09-30 Patient safety AND 

Leadership AND Nurses 

29 23 4 1 

2011-10-04 Communication AND 

Leadership AND Patient 

Safety 

16 10 2 1 

TOTALT  1153 288 23 12 

 

Resultatet består av sexton artiklar varav fyra hittades via manuella sökningar. Beträffande 

studiernas ursprung kom en från respektive land: Saudiarabien, Irland, Fiji, Iran, Spanien och 

Kina. Fem kom från USA och fem från Kanada. 

 

Bearbetning och analys 

Allt eftersom de relevanta studierna påträffades översattes de till svenska och sammanfattades 

för att göra materialet mer lätthanterligt. Översättningen och sammanfattningen av artiklarna 

delades upp mellan författarna och för att minimera risken för missförståelse och feltolkningar 

bytte författarna sedan artiklar med varandra. Tillsammans diskuterades därefter relevansen 

och vilka artiklar som skulle inkluderas i resultatet. För att underlätta bearbetningen och 

analysen markerades meningar och stycken. Uttryck som var relevanta för denna studies syfte 

lyftes fram. Under arbetets gång uppkom rubriker och underrubriker som presenteras i 

resultatet. Artiklarna delades in i fyra kategorier under rubriken "Påverkan på 

patientsäkerheten utifrån olika ledarskapsnivåer" för att tydligt särskilja hur personal på olika 
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nivåer inom hierarkin kan påverka patientsäkerheten. Kategorierna blev organisation och 

ledning, chefssjuksköterskor samt kliniskt arbetande sjuksköterskor.  

 

Kvalitetsbedömning 

Valda artiklar klassificerades och värderades utifrån Berg et al. (1999), samt Willman et al. 

(2006) bedömningsmall av studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Se bilaga II. 

Artiklarna sammanställdes därefter i en matris. Se bilaga III.  

 

Validitet och reliabilitet  

I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna till denna studie strävat efter att hela 

tiden utgå ifrån problemformuleringen och syftet, till exempel vid val av sökord, genom att 

använda vedertagna MeSH-termer och CINAHL Headings samt vid presentation av resultat. 

Utformandet av inklusionsmallen har bidragit till att beslutandet kring inklusionen av artiklar 

blev mer lätthanterligt, då avgränsningarna blev mer överskådliga. Detta arbetssätt bidrog 

enligt författarna till en god validitet, vilket innebär att det som är ämnat att undersökas 

faktiskt undersökts. Författarna har försökt arbeta utifrån ett objektivt förhållningssätt i syfte 

att göra arbetet sakligt och opartiskt. En hög validitet ökar möjligheterna för en korrekt och 

välgrundad slutsats (Polit & Beck, 2012).  

 

Reliabilitet innebär att studien genomförs på ett tillförlitligt sätt (Polit & Beck, 2012). Därför 

har författarna till föreliggande studie strävat efter att systematiskt och tydligt genomföra och 

beskriva tillvägagångssättet för datainsamlingen och bearbetningen av materialet. I och med 

att båda författarna läste och tolkade samtliga artiklar minskade risken för att resultatet blev 

feltolkat. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Begreppet forskningsetik kan förklaras som en tillämpning av allmänna etiska insikter men 

även metoden och miljön för vilken forskningen äger rum inom ingår i begreppet. En 

förutsättning för bra forskning är objektiv vetenskap, vilket kännetecknas av att den är fri från 

partintressen och förutfattade meningar (Helgesson, 2006). Författarna till denna studie hade 

för avsikt att inte exkludera artiklar med ett resultat som skiljde sig från författarnas åsikter 

eller känslor i ämnet. I enlighet med Helgesson (2006) strävade författarna efter att förhålla 

sig på ett öppet, kritiskt och självreflekterande sätt, vilket är förutsättningen för att forskning 

ska frambringa riktiga och ärliga resultat. Då forskningens uppgift är att presentera ny 

kunskap får vetenskaplig ohederlighet inte förekomma då det hotar forskningens 

tillförlitlighet (Helgesson, 2006). 

 

Nationella lagstiftningar och riktlinjer, EU-direktiv samt etiska riktlinjer från myndigheter och 

organisationer är alla viktiga delar i kvalitetsarbetet kring forskningen. I många länder har det 

även införts så kallade forskningsetiska kommittéer vilka har till uppgift att granska 

forskningen (Helgesson, 2006). Av ovanstående etiska skäl hade författarna till föreliggande 

studie som mål att endast inkludera artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté eller på 

något annat sätt redovisat noggranna etiska överväganden. Det är även viktigt att författarna 

till denna studie, liksom författarna till de inkluderade artiklarna, redovisar resultaten utan att 

fabricera, förfalska eller plagiera (Helgesson, 2006). 
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RESULTAT 

 

Påverkan på patientsäkerheten utifrån olika ledarskapsnivåer 

 

Organisation och ledning  

I en studie genomförd av Ques, Montoro och González (2010) framkom det att ett av de 

huvudsakliga hoten/hindren för utvecklandet av patientsäkerheten var organisationen och dess 

infrastruktur. I organisation och infrastruktur ingick kliniska olikheter, brist på utarbetade 

styrdokument, frånvarande ledarskap och få resurser. Även brist på vissa personalgrupper och 

tid till omvårdnadsarbete samt bristande initiativ, motivation och teamarbete ingick i 

organisationen och infrastrukturen. Det framkom att avsaknad av ett tydligt ledarskap inom 

säkerhetsfrågor kan vara ett hot mot patientsäkerheten. Ledningen ansågs inte stödja 

säkerhetsfrågor och det utvecklades och tillämpades inte några säkerhetsinsatser. Ledningen 

betraktades vara de som skulle motivera förändringsarbete, vilket ansågs kunna genomföras 

med hjälp av ett tydligt ledarskap från vårdutbildad personal, framför allt sjuksköterskor, 

vilka bedömdes ha den gedigna kunskapen inom patientsäkerhet.  

 

Cummings, Estabrooks, Midodzi, Wallin och Hayduk (2007) fann att en större lyhördhet hos 

ledningen ökade möjligheterna för personalutveckling, bemanning och stödfunktioner. Detta 

ökade sjuksköterskors tillvaratagande av forskning samt minskade deras känslomässiga 

utmattning vilket i sin tur visade sig vara signifikant relaterat till minskat antal negativa 

händelser för både personal och patienter. I denna studie var syftet bland annat att värdera 

inflytandet av kontext, det vill säga graden av kultur, ledarskap och utvärdering. Större 

sjukhus med en positiv kontext kunde erbjuda mer bemanning och stödfunktioner samt 

möjligheter till personalutveckling jämfört med mindre sjukhus. Däremot erbjöd större 

sjukhus med en mindre positiv kontext mindre bemanning och stödfunktioner samt mindre 

möjlighet för personalutveckling jämfört med mindre sjukhus med en positiv kontext. 

Personalutveckling har visat sig vara signifikant relaterat till ett minskat antal negativa 

händelser för patienter (Cummings et al., 2007). Vikten av personalutveckling betonades 

också av Alahmadi (2010) som menar att ständig utveckling och förbättring är väsentliga 

delar i patientsäkerheten. Ledningens roll framkom som en viktig del i den sammanlagda 

patientsäkerheten (Alahmadi, 2010).  

 

Chefssjuksköterskor 

Disch, Dreher, Davidson, Sinioris och Wainio (2011) genomförde en studie på åtta sjukhus 

där det framgick att kvalitets- och patientsäkerhetsmålen på alla utom ett sjukhus bestämdes 

av sjukhusstyrelsen. Inte i någon av dessa styrelser hade chefssjuksköterskor någon formell 

rätt att föra fram åsikter eller vara delaktiga i beslutsfattanden. Chefssjuksköterskor blev 

uppdaterade via kontinuerlig rapportering eller genom att deras kunskap ibland efterfrågades 

och en del var medlemmar i mindre kvalitetsutskott tillsammans med andra yrkesgrupper. 

Samtidigt påvisade studien att chefssjuksköterskors roll i att uppnå kvalitets- och 

patientsäkerhetsmålen var viktig. På ett av sjukhusen skulle chefssjuksköterskan ansvara för 

att målen uppnåddes inom omvårdnadsarbetet och på ett annat sjukhus hade hon eller han en 

strikt administrativ funktion. En kommentar som återkom bland deltagarna var att 

chefssjuksköterskor riktade uppmärksamhet på omvårdnads- och patientperspektivet (Disch et 

al., 2011). Chefssjuksköterskor sågs som betydelsefulla aktörer för främjandet av 

patientsäkerhet ur ett organisatoriskt perspektiv då de arbetar högt upp i hierarkin (Tregunno 

et al., 2009). En viktig del i patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen var att ledare prioriterar 

patientsäkerhetsarbetet (Liu, Kalisch, Zhang & Xu, 2009). Deltagarna ansåg också att 

patientsäkerhetskulturen präglades av en öppen kommunikation om avvikelser samt att 
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rapportering av avvikelser var något som uppmuntrades. Sjuksköterskor i chefsposition ansåg 

att patientsäkerhets- och personalsäkerhetsarbetet betonades lika mycket på arbetsplatsen, 

medan sjuksköterskor inte ansåg det i lika hög grad. I Alahmadis (2010) studie påvisades det 

att kommunikation och återkoppling om avvikelser är en väsentlig del i arbetet för en god 

patientsäkerhetsmiljö. 

 

Biträdande chefssjuksköterskor upplevde för det mesta att de hade tillräcklig auktoritet och 

förmåga att främja patientsäkerheten inom ramarna för organisationens budget och 

prioriteringar. Många konstaterade att de arbetade självständigt, men om de hade någon 

ekonomisk fråga rådfrågade de chefssjuksköterskan. På ett sjukhus var dock flera biträdande 

chefssjuksköterskor frustrerade över alla olika budskap som präglade arbetsplatsen och 

direktiv som kom från de högst överordnade (Disch et al., 2011). 

 

Den egenskap som ansågs vara en av de viktigaste att chefssjuksköterskor besitter och som 

påtalades i störst utsträckning var kommunikationsfärdigheter då kommunikationen kan sätta 

fokus på målen och se till att de uppfylls. Genom en öppen kommunikation kan saker som 

uppfattas oklara förklaras, strategiskt tänkande förmedlas. Att lyssna på sina medarbetare är 

en viktig del i den öppna kommunikationen. Andra egenskaper som anses vara väsentliga är 

rättvisa, ett brinnande engagemang för kvalitets- och säkerhetsfrågorna, respekt för individen, 

förståelse för den kliniska omvårdnaden, att vara synlig inom verksamheten, ha självinsikt, 

samt besitta kunskaper inom arbetsrelationer, ekonomi, datahantering och evidensbaserat 

beslutsfattande. På en del sjukhus nämnde personalen betydelsen av att chefssjuksköterskor 

backar upp dem i olika situationer där det behövs (Disch et al., 2011). Vikten av att vara 

synliga i sitt ledarskap framkom även i studien av Stewart och Usher (2010) genom att 

chefssjuksköterskor spenderade mer tid med sjuksköterskor som arbetade med den direkta 

patientkontakten, att de spenderade mer tid på avdelningarna och hade dörren till kontoret 

öppen.  

 

Fler kännetecken som anses vara viktiga hos chefsjuksköterskor belystes i studien av 

Memarian, Ahmadi och Vaismoradi (2008). Där identifierades personlighetsdrag, att vara en 

god förebild och att vara en andlig guide för andra sjuksköterskor som viktiga kännetecken 

för en ledare. Att vara en andlig guide innebär bland annat att främja själslig och etisk 

eftertanke på arbetsplatsen. Deltagarna i studien beskrev att en bra omvårdnadsledare kan 

minska antalet fel och misstag i omvårdnaden genom att hantera tid och genom detta 

förhindra förvirring och oordning (Memarian et al., 2008). Det framkom även i en studie av 

Henneman, Blank, Gawlinski och Henneman (2006) att färdigheter och stöd från ledare hade 

en avgörande roll i sjuksköterskors förmåga och villighet att avvärja och korrigera avvikelser. 

Ledarskap ansågs vara en viktig del i avvikelsearbetet, framförallt när förhindrande och 

korrigering av avvikelser misslyckats.  

 

Cummings et al. (2007) kom fram till att ledningen hade påverkan på bemanning och 

emotionell utmattning och Spence Laschinger och Leiter (2006) resultat visade att 

individuella ledare påverkar bemanning och emotionell utmattning. Både graden av 

bemanning och emotionell utmattning har i dessa studier visat sig ha ett samband till 

patientsäkerhet. Det framkom i Spence Laschinger och Leiters (2006) studie att ledarskap 

spelade en viktig roll för hur kvalitén på arbetsmiljön var. Ledarskapet var framförallt viktigt 

inom områden som arbetspolicy, bemanning, understödjande av omvårdnadsmodellen som 

var i bruk och stöttandet av samarbetet mellan sjuksköteskor och läkare. Bemanning hade en 

direkt påverkan på emotionell utmattning och omvårdnadsmodellen hade en direkt verkan på 



14 
 

personalens prestationer. Graden av bemanning och omvårdnadsmodellen hade därmed en 

inverkan på patientsäkerheten.  

 

I tre av de inkluderade studierna har relationen mellan chef och sjuksköterskor och hur denna 

relation kan påverka patientsäkerheten studerats (Squires, Tourangeau, Spence Laschinger & 

Doran, 2010; Vogelsmeier & Scott-Cawiezell, 2011; Vogus & Sutcliffe, 2007). 

Sjuksköterskorna i Squires et al. (2010) studie uttryckte sina tankar kring rättvisa och deras 

närmaste chefs ledarskapsegenskaper. De tyckte att deras chefer var måttligt rättvisa och 

utövade ett resonant ledarskap. Ett resonant ledarskap innebär att ta hänsyn och vara 

samstämmig med sin omgivning genom att känna av känsloläget. Det resonanta ledarskapet 

visade sig ha en stor inverkan på relationen mellan chef och sjuksköterska och relationen hade 

i sin tur påverkan på säkerhetskulturen. Vidare hade även arbetsmiljön en stor inverkan på 

säkerhetskulturen. Sammanfattningsvis visar Squires et al. (2010) resultat att en god relation 

mellan ledare och sjuksköterskor har en effekt på sjuksköterskors och patienters 

säkerhetsutfall samt ger en minskning av negativa händelser.  

 

Den andra studien som studerade relationen mellan chef och sjuksköterska hade fokus på hur 

förtroende kan påverka patientsäkerheten. Vogus och Sutcliffes (2007) resultat visar att när ett 

starkt förtroende för ledaren kombinerades med höga nivåer av organisering kring 

säkerhetsarbetet minskade antalet läkemedelsavvikelserapporter per avdelning, i jämförelse 

med platser där låga nivåer av förtroende för ledaren förekom (Vogus & Sutcliffe, 2007).  

 

Den tredje studien studerade relationen mellan chef och underordnade sjuksköterskor på två 

äldreboenden. Graden av öppen kommunikation, relationen till sin chef och utformandet av 

gemensamma mål visade sig ha påverkan på patientsäkerheten. På ett äldreboende främjades 

öppen kommunikation beträffande svårigheter kring säker läkemedelshantering. Den öppna 

kommunikationen inom arbetsgruppen bidrog till att sjuksköterskor delgav deras upplevelser 

om dessa svårigheter och hinder. På det andra äldreboendet motarbetades öppen 

kommunikation av chefen och sjuksköterskorna upplevde att de inte fick chansen att uttrycka 

sina åsikter och kände sig inte hörda. Sjuksköterskorna var också restriktiva med att delge 

sina erfarenheter kring läkemedelavvikelser då chefen talat om sanktioner i dessa 

sammanhang. Hur målen för att förbättra rutinerna kring läkemedelshantering utformades 

hade också en inverkan på utfallet av antalet rapporterade läkemedelsavvikelser. Gemensamt 

utformade mål hade en större framgång än där chefen fastslog och tillkännagav vilka 

förbättringsmål som skulle gälla (Vogelsmeier & Scott- Cawiezell, 2011).  

 

På Fiji har hälso- och sjukvården utvecklats från att ha dominerats av den medicinska 

disciplinen till att allt mer innefatta omvårdnad, vilket skett genom empowerment av 

omvårdnadsledare och chefer. I och med sjuksköterskors ökade egenmakt har fokus flyttats 

från oron kring deras egen yrkesroll i hälso- och sjukvårdssystemet till ett fokus på patienten. 

Samtidigt som fokus på patienterna ökat har medvetenheten kring arbetsförhållandena ökat. 

Både omvårdnadsledare och chefer försäkrade att de var engagerade i att förbättra 

arbetsförhållandena. Chefssjuksköterskor ansåg att mer kunskap om hur sjuksköterskornas 

arbetsmiljö såg ut skulle hjälpa dem att understödja sjuksköterskorna i deras arbete och 

därmed skulle patientsäkerheten bli förbättrad. Deltagarna i studien ansåg att det fanns ett 

starkt samband mellan sjuksköterskors arbetsförhållanden och vilken kvalitet på vården som 

erbjöds patienterna (Stewart & Usher, 2010). 
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Kliniskt arbetande sjuksköterskor  

Sjuksköterskorna i studien genomförd av Tregunno et al. (2009) tyckte att 

patientsäkerhetsarbete snarare presterades i omvårdnadsögonblicket än genom olika former av 

organisatoriska planer och processer. För att patientsäkerhet ska kunna åstadkommas krävs 

det kunniga arbetsledande sjuksköterskor som är medvetna och insatta i det patientnära 

arbetet samt har beslutsauktoritet (Tregunno et al., 2009). Att sjuksköterskor är idealiskt 

placerade för att tillgodose en god patientsäkerhet tyckte deltagarna i Casey, McNamara, 

Fealy och Geraghtys (2010) studie. De upplevde dock att sjuksköterskors potential för att 

påverka patientsäkerheten inte togs tillvara. Sjuksköterskor ansågs vara beskyddare över 

patienter genom ett starkt engagemang i patientsäkerheten, som patientadvokater och 

beskyddare av patienters värdighet och integritet (Casey et al., 2010). De har en samordnande 

roll i att sammanföra olika yrkesdiscipliners intressen i vårdandet av patienten (Casey et al., 

2010; Tregunno et al., 2009) vilket ansågs kunna leda till säkrare vård (Tregunno et al., 2009). 

Sjuksköterskor som ansågs vara goda ledare är de som övriga kollegor går till när de behöver 

hjälp, de är respekterade av hela personalen, är tillgängliga, är medvetna om vad som sker på 

avdelningen, har ett gott rykte när det gäller att ge säker omvårdnad samt ser till att saker blir 

genomfört. Deltagarna i Casey et al. (2010) studie ansåg att sjuksköterskors arbetsledande 

funktion bestod av klinisk expertis, god erfarenhet och hög trovärdighet.   

 

Vilken grad av empowerment som sjuksköterskor upplevde hade ett starkt samband med ett 

bra ledarskap på avdelningen. Empowerment hade också ett starkt samband med hur 

sjuksköterskor upplevde patientsäkerhetsmiljön. Beträffande patientsäkerhetsmiljön fanns det 

ett starkt samband mellan tillgång på stöd, informell makt och möjlighet till kunskap och 

utveckling (Armstrong & Laschinger, 2006).  

 

Teamarbete 

Att teamarbetet, framförallt inom en avdelning, är en väsentlig del för en god 

patientsäkerhetsmiljö framkom i studien av Alahmadi (2010). Korrigering av avvikelser 

handlar vanligen om att samordna all personal som är berörda, som arbetar med patienten och 

är delaktiga i dennes vårdplanering. Kommunikation inom teamet är nyckeln till att korrigera 

avvikelser (Henneman et al, 2006). Kommunikation i form av genomgångar och 

avrapporteringar ansågs som ett positivt arbetssätt och var viktiga för patientsäkerheten. De 

flesta tyckte även att teamledaren borde uppmuntra alla i teamet att ställa frågor. Majoriteten 

av sjuksköterskorna motsade sig påståendet om att sjuksköterskor inte borde ifrågasätta beslut 

som läkare i teamet tagit. När en patient misstänks vara i riskzonen ur 

patientsäkerhetssynpunkt så svarade 15 procent av sjuksköterskorna att de var 

förbehållsamma att ta upp detta med teamledaren, medan 85 procent skulle uppmärksamma 

risken. Två tredjedelar av sjuksköterskorna påstod att de ibland inte visste vem teamledaren 

var (Kaissi, Johnson & Kirschbaum, 2003).  

 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

Forskningsöversikt som metod 

Metoden för föreliggande studie var forskningsöversikt då författarna ansåg att detta var en 

lämplig metod för att besvara studiens syfte. Syftet med en forskningsöversikt är att skapa en 

sammanfattande bild av forskningsläget inom området (Friberg 2006a), vilket var det som var 

ämnat att göra. Övriga metoder som hade kunnat användas för att beskriva ämnet och besvara 
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studiens syfte är intervju-, enkät- eller observationsstudie. Om någon av dessa metoder 

använts hade antagligen ett tydligare och inte lika splittrat resultat kunnat presenteras. Av 

dessa hade observationsstudie varit den lämpligaste för att besvara studiens syfte. En sådan 

studie hade dock av praktiska skäl kunnat vara svår att genomföra, bland annat av etiska skäl. 

 

Ämnesval 

Efter flera diskussioner kring ämnesval formulerades syftet till att beskriva sambandet mellan 

ledarskap inom omvårdnad och patientsäkerhet. Författarna kan efter genomförandet av denna 

studie konstatera att det var mycket svårt att hitta forskningsartiklar som studerat precis det 

som denna studie hade som syfte att belysa. Flera av de översiktsartiklar som påträffats under 

arbetets gång tar upp det faktum att väldigt lite forskning genomförts om sambandet mellan 

ledarskap och patientsäkerhet (Richardson & Storr, 2010; Wong & Cummings, 2007). 

Författarna till föreliggande studie är överens med tidigare författare om detta faktum och 

konstaterar att en stor del av den forskning som genomförts gällande ledarskap inom 

omvårdnad och patientsäkerhet beskriver hur högre nivåer i hierarkin, exempelvis 

sjukhusledningen eller chefssjuksköterskan, kan ha en påverkan på patientsäkerheten. 

Forskning som beskriver hur ledarskap hos kliniskt arbetande sjuksköterskor kan påverka 

patientsäkerheten är klart underrepresenterad. Genom att inkludera artiklar som beskriver 

ledarskap på olika nivåer fanns en större mängd forskning av god kvalitet att tillgå, dessutom 

fick resultatet en större bredd.  

 

Avgränsningar 

Samtliga artiklar i resultatet är skrivna på engelska, alternativt översatta till engelska. Detta är 

en ofrivillig men nödvändig avgränsning då artiklarna måste vara skrivna på ett språk som 

författarna behärskar för att innehållet skall kunna förstås och analyseras. Att artiklar skrivna 

på svenska inte inkluderades beror på att antalet träffar minskade när denna avgränsning 

gjordes och därmed togs denna avgränsning bort. Att ingen exklusion gällande artiklarnas 

ursprungsland gjordes innebar även det att sökningarna gav fler träffar. Då den befintliga 

forskningen är mycket begränsad ansågs det nödvändigt att inkludera artiklar oavsett 

ursprungsland. Valet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier innebar att en 

större mängd relevant forskning av god kvalitet kom fram i sökningarna. Författarna till 

föreliggande studie anser även att inklusion av både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger en 

större helhetsbild av resultatet då både upplevelser, beskrivningar och observationer 

inkluderas. Ytterligare ett av de uppsatta inklusionskriterierna för denna studie var att 

artiklarna innan genomförandet skulle ha fått ett etiskt godkännande alternativt redovisat 

etiska överväganden. I fyra av de inkluderade artiklarna kunde inga etiska övervägande 

utläsas. Trots detta kriterium inkluderades dessa artiklar då kvaliteten i övrigt bedömdes som 

god och innehållet relevant för studiens syfte. Kriteriet att artiklarna skulle vara publicerade 

inom de senaste femton åren sattes för att relevanta artiklar ej skulle bli exkluderade. Bland de 

artiklar som inkluderas i resultatet var den äldsta artikeln från 2003, den utökade 

tidsbegränsningen gav därmed ingen effekt på denna studies resultat.  

 

För att underlätta arbetet med inklusion och exklusion av artiklar utformades en mall (se 

bilaga I). Denna mall hjälpte författarna att snabbt identifiera artiklar som kunde inkluderas i 

resultatet. Genom att utgå ifrån denna mall undvek författarna att gå i fällan att inkludera 

artiklar på grund av att de var intressanta, utan att de beskrev ledarskap inom omvårdnad i 

förhållande till patientsäkerhet, vilket var det huvudsakliga inklusionskriteriet. 

 

Vid val av söktermer användes de ämnesordlistor som finns i respektive databas för att få 

fram vedertagna söktermer. Då många av de ord eller termer, alternativt synonymer, som var 
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av intresse inte fanns i dessa ordlistor, användes istället termer och begrepp som tidigare 

använts av forskare inom området. Detta kan ha påverkat sökresultatet beträffande vilka 

artiklar som påträffades samt antalet sökträffar. Det var dock nödvändigt att använda ord som 

inte fanns med i databasernas ordlistor för att kunna besvara denna studies syfte.  

 

Kvalitetsbedömning 

Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet kvalitetsbedömdes i enlighet med Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2006). Denna kvalitetsbedömning upplevdes som komplicerad då 

kvalitetskriterierna stundtals var svårtolkade och då det dessutom var första gången som 

författarna gjorde en sådan bedömning av vetenskapliga artiklar. Genom diskussion togs 

gemensamt beslut om vilken kvalitet respektive artikel skulle bedömas som. Det var viktigt 

att artiklarna hade en vetenskaplig uppbyggnad och ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt för 

att deras tillförlitlighet skulle klassas som god. Då flera av de inkluderade artiklarna använde 

sig av olika mätinstrument för att besvara sitt syfte är det viktigt att dessa mätinstrument 

mäter det som är avsett att mätas, vilket annars påverkar validiteten (Forsberg & Wengström, 

2008) och i slutändan även tillförlitligheten i denna studie. Detta är dock svårt för oss att ta 

ställning till då det krävs goda kunskaper om respektive mätinstrument.  

 

Analys/bearbetning 

Under arbetet med analys och bearbetning av resultatet arbetade författarna tillsammans för 

att minska risken för feltolkningar. I slutet av denna fas beslutades efter flera genomläsningar 

att exkludera en av de tidigare inkluderade artiklarna på grund av att innehållet i artikeln var 

otydligt och svårbegripligt. För att inte riskera att misstolka artikelns resultat och dra felaktiga 

slutsatser exkluderades artikeln ur resultatet. 

 

Framställning av resultat 

Vid framställningen av resultatet konfronterades författarna med det faktum att resultaten i de 

inkluderade artiklarna var väldigt varierande. Att ledarskap har en påverkan på 

patientsäkerheten var tydligt, men vilken nivå av ledarskap som undersökts och vilka faktorer 

inom ledarskapet som undersökts varierade. Dessutom var metoderna för de inkluderade 

artiklarna olika vilket gav olika infallsvinklar till ämnet. Svårigheten i att på ett tydligt och 

sammanhängande sätt sammanfatta och presentera resultatet var påtaglig under hela analys- 

och skrivprocessen. Resultatet delades därför in utifrån olika ledarskapsnivåer, det vill säga 

organisation och ledning, chefssjuksköterskor, kliniskt arbetande sjuksköterskor och 

teamarbete. Detta för att det skulle bli mer lättöverskådligt och förståeligt för läsaren. 

 

Totalt inkluderades sexton artiklar i resultatet varav en majoritet av studierna är genomförda i 

Kanada eller USA. Detta är inget medvetet urval som gjorts utan dessa artiklar inkluderades 

precis som övriga artiklar, baserat på kvalitet och innehåll. Att dessa länder är 

överrepresenterade skulle kunna bero på att de är större, både till yta och befolkning, än de 

flesta andra länder som finns representerade i resultatet samt att de är väl utvecklade 

(Jacobsson, u.å.a; Jacobsson, u.å.b; Utrikespolitiska institutet, u.å.). Detta kan ha påverkat 

resultatets generaliserbarhet då synen på patientsäkerhet antagligen skiljer sig åt mellan olika 

utvecklade länder. Detta innebär inte att föreliggande studie saknar validitet och trovärdighet, 

däremot behövs ytterligare forskning för att öka överförbarheten till olika länder. Dock ökar 

överförbarheten till Sverige, då även Sverige är ett väl utvecklat land (Utrikespolitiska 

institutet, u.å.).  

 

För att öka reliabiliteten, det vill säga i vilken utsträckning resultatet blir detsamma om 

studien görs om vid ett annat tillfälle (Forsberg & Wengström, 2008), ville författarna 
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formulera ett tydligt syfte och metodavsnitt för att studien skall kunna upprepas enligt samma 

tillvägagångssätt.  

 

Resultatdiskussion 
Författarna till föreliggande studie hade innan studien påbörjats föreställt sig att kliniskt 

arbetande sjuksköterskors arbetsledande funktion skulle ha en mer framträdande roll i arbetet 

för patientsäkerheten, men forskning visar att ledarskap även på andra nivåer har en stor 

betydelse för patientsäkerhetsutfallet.  

 

Samtliga inkluderade studier beskriver på något sätt ledarskap inom omvårdnad kopplat till 

patientsäkerhet. De flesta beskriver hur chefskap påverkar patientsäkerheten, men några 

artiklar beskriver hur kliniskt arbetande sjuksköterskor kan utöva en arbetsledande funktion 

och därigenom påverka patientsäkerheten. 

 

Organisation och ledning 

Överordnade chefer har en indirekt påverkan på patientsäkerheten (Vincent, 2010) då deras 

beslut på ett eller annat sätt påverkar alla underordnade (Nilsson, 2005). Organisationen och 

dess infrastuktur framkom i en studie vara ett av de huvudsakliga hindren för utvecklandet av 

patientsäkerheten (Ques et al., 2010). Frånvarande ledarskap, bristande resurser, bemanning 

och tid till omvårdnadsarbete var några av de faktorer som nämndes. Det ansågs att ledningen 

inte stöttade säkerhetsfrågor och det utvecklades och tillämpades inte några säkerhetsinsatser. 

Liknande resultat presenterades av Cummings et al. (2007). Enligt deras studie kan en större 

lyhördhet hos organisationen öka möjligheterna för personalutveckling, bemanning och olika 

stödfunktioner. Detta ökade sjuksköterskors tillvaratagande av forskning och minskade deras 

känslomässiga utmattning vilket i sin tur gav positiva effekter på patientsäkerheten. 

Personalutveckling och ständig förbättring betonades också av Alahmadi (2010) som även 

han kom fram till att ledningen spelar en mycket viktig roll i patientsäkerhetsarbetet. Detta är 

i enlighet med Socialstyrelsen (2006b) som menar att det övergripande ansvaret för 

patientsäkerheten och kvaliteten på vården ligger hos vårdgivaren, det vill säga landstinget, 

kommunen eller den enskilda firman. Enligt Ques et al. (2010) behövs dock vårdutbildad 

personal i ledningen, då framförallt sjuksköterskor har kunskap inom patientsäkerhetsarbete. 

 

Chefssjuksköterskors ledarskap 

Enligt Socialstyrelsen (2006b) är det landstinget och sjukhuset som ska sätta upp 

patientsäkerhets- och kvalitetsmålen för vårdverksamheten, vilket är i linje med Disch et al. 

(2011) studie. Likaså framkom det i båda referenserna att en av chefssjuksköterskors 

viktigaste funktioner var att se till att dessa patientsäkerhetsmål uppnåddes. Det framkom i 

Tregunno et al. (2009) studie att chefssjuksköterskor ansågs vara betydelsefulla aktörer inom 

området patientsäkerhet, deltagarna menade att det berodde på hur de strategiskt sett var 

placerade inom organisationen, de arbetar högt upp i hierarkin. Resonemang kring deras 

strategiska placering påträffades även i en annan studie där chefssjuksköterskor ansågs ha 

möjlighet att utöva inflytande då de utgör länken mellan överordnade och underordnade 

(Anthony et al. 2005) och de anses vara väl insatta i frågor och problem som rör omvårdnaden 

och personalen (Johansson, 2010). I Disch et al. (2011) studie framhävs det dock att 

chefssjuksköterskor inte har någon formell säganderätt när det gäller beslutande av mål och i 

Regan och Rodriguez (2011) studie upplevde mindre än hälften av chefsjuksköterskorna att 

deras arbetsmiljö bemyndigade dem att utföra deras arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

Socialstyrelsen (2006a) tar upp hur chefssjuksköterskor har ett ansvar att bedriva vården på ett 

kostnadseffektivt sätt. Även de biträdande chefssjuksköterskorna i Disch et al. (2011) studie 

hade ett ekonomiskt ansvar och upplevde det inte som något problem att bedriva vården 
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kostnadseffektivt. De upplevde att de hade tillräcklig auktoritet och förmåga att främja 

patientsäkerhetsarbetet inom ramarna för organisationens budget.  

 

En viktig del i en arbetsplats patientsäkerhetskultur är att ledare prioriterar 

patientsäkerhetsarbetet (Liu, Kalisch, Zhang & Xu, 2009) och det har visat sig att 

sjuksköterskor efterfrågar ett brinnande engagemang hos deras chefer (Disch et al., 2011). 

Sjuksköterskor har framfört att faktorer som en öppen kommunikation om avvikelser samt att 

uppmuntring till avvikelserapportering var något som präglade en patientsäkerhetskultur (Liu, 

Kalisch, Zhang & Xu, 2009). Tyvärr har det påvisats att där personal upplever rädsla, skam 

och skuld finns det en ökad sannolikhet att patientsäkerheten riskeras (Singer et al. 2008). Att 

genomföra projekt i syfte att förbättra patientsäkerhetskulturen har i en studie visat sig vara 

effektivt då forskarna efter ett år kunde se påtagliga förbättringar inom områden som 

sjukhusledningens och chefers stöd för patientsäkerhetsarbetet, chefers förväntningar och 

påtagliga åtgärder i främjandet av patientsäkerhet, den allmänna uppfattningen om 

patientsäkerhet på arbetsplatsen samt bemanning (Donnelly et al, 2009). 

 

Även arbetsmiljön och relationen mellan chef och sjuksköterska har inverkan på 

säkerhetskulturen. Om denna relation är bra kan den ha en positiv effekt på personal och 

patienter samt minska antalet negativa händelser (Squires et al., 2010). Att chefsjuksköterskor 

har ett ansvar att främja en hälsosam arbetsmiljö har även betonats av Shirey (2009). 

Chefssjuksköterskor upplever att kunskap om sjuksköterskornas arbetsmiljö kan hjälpa dem 

att förbättra patientsäkerheten, då ett starkt samband mellan sjuksköterskors 

arbetsförhållanden är kopplat till kvaliteten på vården (Stewart & Usher, 2010). 

 

Enligt Spence Laschinger och Leiters (2006) studie var ett ledarskapligt ansvar viktigt inom 

områden som framförallt bemanning och understödjande av den omvårdnadsmodell som var i 

bruk. Genom otillräcklig bemanning hade chefer en direkt påverkan på emotionell utmattning 

bland personalen och valet av omvårdnadsmodell hade en direkt verkan på personalens 

prestationer, vilket påverkade patientsäkerheten. Flera studier (Aiken et al., 2002; Needleman 

et al., 2002) har studerat bemanning och kommit fram till liknande slutsatser, det vill säga att 

en otillräcklig personalstyrka ökar risken att personal missar försämringar hos patienterna och 

dödsfall har associerats med för få arbetande sjuksköterskor (Aiken et al., 2002). 

 

Kommunikationsfärdigheter hos ledare var en påtaglig egenskap som lyftes fram i flera 

studier som redovisats i både bakgrunden och resultatet i detta arbete (Alahmadi, 2010; Disch 

et al., 2011; Grohar-Murray & Langan, 2011; Socialstyrelsen, 2011; Vogelsmeier & Scott- 

Cawiezell, 2011; Wong & Cummings, 2007). Grohar-Murray och Langan (2011) menar att 

det är ett stort ledarskapligt ansvar att se till att kommunikationsproblem inte uppstår och 

Disch et al. (2011) framhäver att ledare, genom en öppen kommunikation, kan sätta fokus på 

målen och skapa möjlighet till diskussion och förklaring kring oklarheter, förmedla ett 

strategiskt tänkande och lyssna på sina medarbetare. Kommunikationens betydelse för 

patientsäkerheten kanske inte alltid är uppenbar men enligt resultaten i denna studie verkar 

den ha stor inverkan på utfallet. Liknande resultat har påträffats i andra studier där den öppna 

kommunikationen kring hantering av läkemedel och avvikelser (Vogelsmeier och Scott- 

Cawiezell, 2011; Vincent, 2010) samt återkoppling av avvikelser är en viktig del i 

patientsäkerhetsarbetet (Alahmadi, 2010). Risken med bristande kommunikation är att 

patientsäkerheten äventyras (Socialstyrelsen, 2011). 

 

En annan egenskap som sjuksköterskor värdesatte hos chefssjuksköterskor var att de var 

synliga i sitt ledarskap (Disch et al., 2011; Stewart & Usher, 2010). En del framhävde vikten 
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av att ledare stöttar sjuksköterskorna i olika situationer (Disch et al., 2011), medan andra 

talade om en mer fysisk tillgänglighet såsom att spendera mer tid i omvårdnadsarbetet och ha 

dörren till kontoret öppen (Stewart & Usher, 2010). Stöd från ledare har visat sig ha en 

avgörande roll i sjuksköterskors förmåga och villighet att avvärja och korrigera avvikelser 

(Henneman et al., 2006). Chefsjuksköterskor kan ha stor nytta av att ge sina anställda stöd och 

uppmuntran då det blivit kopplat till minskad förekomst av vårdskada och en ökad 

patienttillfredsställelse (Wong & Cummings, 2007). Det finns även resultat som påvisar att 

ledarens förmåga att hantera tid och därigenom förhindra förvirring och oordning skulle 

kunna leda till ökad patientsäkerhet. Ett viktigt kännetecken hos ledare var att framstå som en 

god förebild (Memarian et al., 2008) vilket kan liknas med att främja en god inställning och 

moral på arbetsplatsen, som enligt Vincent (2010) kan påverka säkerheten. 

 

Samspelet mellan ledare och medarbetare grundar sig på ett ömsesidigt beroende (Nilsson, 

2005) och att en tillit mellan medarbetarna finns är väsentligt för patientsäkerheten 

(Richardson & Storr, 2010). Då en studie undersökte hur relationen mellan chef och 

sjuksköterskor kan påverka patientsäkerheten framkom det att ett starkt förtroende för sin chef 

i kombination med höga nivåer av organisering kring säkerhetsarbetet hade stor inverkan på 

patientsäkerheten (Vogus & Sutcliffe, 2007).  

 

En faktor som visat sig påverka utfallet av rapporterade läkemedelsavvikelser är i vilken 

utsträckning mål utformas gemensamt på arbetsplatsen (Vogelsmeier och Scott-Cawiezell, 

2011). Författarna till föreliggande studie är medvetna om att antalet rapporterade avvikelser 

antagligen inte är detsamma som det faktiska antalet inträffade avvikelser. Det framkom i 

samma studie att en del sjuksköterskor var restriktiva med att delge sina erfarenheter kring 

läkemedelavvikelser då chefen talat om sanktioner i dessa sammanhang. På den arbetsplatsen 

där förbättring av rutiner kring läkemedelshantering utformades gemensamt hade de större 

framgång ur ett patientsäkerhetsperspektiv än där chefen beslutade och tillkännagav vilka 

förbättringsmål som var aktuella (Vogelsmeier & Scott- Cawiezell, 2011). En ökad 

medverkan i beslutstagande bland sjuksköterskor anses vara en del i det Wong och Cummings 

(2007) kallar för ett positivt ledarskap vilket har visats sig ge en minskad förekomst av 

vårdskador. 

 

Kliniskt arbetande sjuksköterskor 

Deltagarna i två av studierna ansåg att goda kunskaper inom sitt verksamhetsområde var en 

viktig del i sjuksköterskors arbetsledande funktion (Casey et al., 2010; Tregunno et al., 2009). 

Kunniga arbetsledande sjuksköterskor sågs som en förutsättning för att patientsäkerheten skall 

kunna tillgodoses (Tregunno, et al., 2009) och detta är egenskaper som även finns föreskrivna 

i Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor” (2005) där det 

beskrivs att två av sjuksköterskans kompetensområden är arbetsledning och omvårdnads- och 

medicinsk vetenskap. Även IOM belyser vikten av kunskap inom medicin och omvårdnad för 

patientsäkerheten (Page, 2004). 

 

I en studie av Tregunno et al. (2009) ansåg sjusköterskorna att patientsäkerheten påverkas i 

omvårdnadsögonblicket snarare än genom olika organisatoriska åtgärder. Deras roll blir 

därmed avgörande för patientsäkerheten vilket även beskrevs av sjuksköterskorna i Casey et 

al. (2010) studie som menar att de är idealiskt placerade för att tillgodose patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor, tillsammans med undersköterskor, är de som spenderar mest tid med 

patienterna och de beskrivs som den närmaste länken till patienten (Page, 2004). Krav på 

dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter minskar dock tiden för den direkta 

vården (Page, 2004) och det har till och med visat sig att sjuksköterskor lägger mer tid på den 
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indirekta vården än den direkta vården av patienter (Chaboyer et al., 2008; Henndrickson et 

al., 1990; Upenieks, 1998) vilket har visat sig påverka patientsäkerheten negativt (Korst et al., 

2003).  

 

Genom sin närhet till patienten tillskrivs sjuksköterskor en beskyddande roll gentemot 

patientens välbefinnande (Page, 2004), värdighet och integritet (Casey et al., 2010). Då även 

lidande och psykisk skada ingår i begreppen vårdskada och patientsäkerhet enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är detta faktorer som inte får glömmas bort i 

patientsäkerhetsarbetet.  

 

Ett bra ledarskap påverkar sjuksköterskors upplevelse av empowerment. Stöd, möjlighet till 

kunskap och utveckling samt informell makt har i sin tur visat sig ha ett samband med 

patientsäkerheten (Armstong & Laschinger, 2006). Detta tror författarna till föreliggande 

studie skulle kunna bero på att när sjuksköterskor upplever att de bemyndigas ansvar tar de 

också ett större ansvar än om de inte upplever detta bemyndigande, vilket även inkluderar ett 

ansvar för patientsäkerheten.  

 

Teamarbete 
Sjuksköterskor som anses vara goda ledare är bland annat de som ser till att saker och ting blir 

gjorda (Tregunno, et al., 2009) och det är sjuksköterskors ansvar att samordna de olika 

yrkesdisciplinernas arbete kring patienten (Casey et al., 2010; Tregunno, et al., 2009). 

Teamarbete är en viktig del i arbetet med patientsäkerhet (Alahmadi, 2010) men det är ibland 

otydligt vem teamledaren är (Kaissi et al., 2003). Detta kan med största sannolikhet få 

negativa konsekvenser för patientsäkerheten då teamarbetet enligt Sandberg (2009) är en 

mycket viktig del i patientsäkerheten. Då bristande kommunikation och samarbete inom 

teamet har visat sig vara en av de vanligaste orsakerna bakom negativa händelser (Manser, 

2009) är således samordning av den inblandade personalen och kommunikation nyckeln till 

att korrigera avvikelser (Henneman et al., 2006) och där har sjuksköterskor ett stort ansvar i 

sin arbetsledande funktion (Grohar-Murray & Langan, 2011). En bra arbetsledande 

sjuksköterska agerar på ett sådant sätt att kollegorna vänder sig till honom eller henne med 

frågor och funderingar, bland annat genom att inge tillit och vara tillgänglig (Casey et al., 

2010). Det har visat sig att så många som 15 procent av sjuksköterskorna är restriktiva med att 

ta upp patientsäkerhetsrisker med sin arbetsledare (Kaissi et al., 2003) vilket skulle kunna 

orsaka förödande konsekvenser för de drabbade patienterna.  

 

Slutsats 

Ledarskap har visat sig ha en betydande roll för patientsäkerheten och behövs på alla nivåer i 

en organisation; ledningen, chefspositioner samt från de som arbetar i den patientnära vården. 

Då ledarskap har visat sig kunna påverka patientsäkerheten på många olika sätt är det 

väsenligt att ledarskap prioriteras. Att utbilda sjuksköterskestudenter och fortbilda personal i 

ledarskap tror vi kan vara ett sätt att bidra till utveckling, vilket skulle kunna gynna 

patientsäkerheten.  

 

Fortsatta studier 

Den forskning som genomförts inom ledarskap har inte i någon större utsträckning haft fokus 

på patientsäkerhet, det mesta som har genomförts har inte varit originalstudier och har 

genomförts utomlands. Då organisationen kan vara uppbyggd på olika sätt i olika länder 

efterlyses fler studier i ämnesområdet ledarskap kopplat till patientsäkerhet inom omvårdnad 

som genomförts i Sverige.  
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 I = Hög kvalitet II = 
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III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 
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Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 
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för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 
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Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp 

 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 
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Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder. 
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Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
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Alahmadi, H. A. 

 

2010 

 

Saudiarabien 

Assessment of patient 

safety culture in Saudi 

Arabian hospitals 

Att utvärdera till vilken 

grad 

patientsäkerhetskulturen 

stödjer patientsäkerheten 

på sjukhus i Saudi 

Arabien. 

Kvantitativ metod där enkäter 

skickades ut till 13 sjukhus. 

 

 

 

 

n=1224 Resultaten visade att flera variabler bidrog till 

den sammanlagda patientsäkerheten, däribland 

ledningens roll, kommunikation och teamarbete. 

Mer än hälften av respondenterna ansåg att 

cheferna förbisåg säkerhetsproblem som 

upprepades flera gånger. 

II 

(P) 

Armstrong, K.J., 

Laschinger, H. 

 

2006 

 

 

Kanada 

Structural 

empowerment, Magnet 

hospital characteristics, 

and patient safety 

culture: Making the 

link 

Att testa en teoretisk 

modell, som studerade 

kopplingen mellan 

kvalitén på 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

patientsäkerhetskulturen. 

 

 

Enkäter skickades ut till 

sjuksköterskor i samma brev 

som deras lönecheckar. 

n=40 Det fanns ett starkt samband mellan 

empowerment och ett gott ledarskap och ett 

positivt samband mellan empowerment och 

sjuksköterskors uppfattning om patientsäkerhet. 

III 

(P) 

Casey, M., 

McNamara, M., 

Fealy, G., 

Geragthy, R. 

 

2011 

 

Irland 

Nurses' and midwives' 

clinical leadership 

development needs: a 

mixed methods study 

Att beskriva behovet av 

utveckling hos 

sjuksköterskors och 

barnmorskors kliniska 

ledarskap. 

Kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod. 911 

sjuksköterskor och barnmorskor 

deltog i den kvantitativa delen 

och 184 sjuksköterskor och 

barnmorskor indelade i 22 

fokusgrupper deltog i den 

kvalitativa delen. 

 

 

 

n=911 

enkäter 

 

n=184 

fokusgrupps-

intervjuer 

Deltagarna hade svårt att enas om en definition 

av kliniskt ledarskap, men var överens om att det 

inkluderade klinisk expertis/sakkunskap, 

erfarenhet och trovärdighet. Kliniskt arbetande 

sjuksköterskor sågs som beskyddare över 

patientvården. Sjuksköterskor och barnmorskor 

sågs som idealiskt placerade för det kliniska 

ledarskapet men potentialen av deras roll ansågs 

inte tas tillvara. 

I 

(P) 

 

II 

(K) 
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Cummings, G. G., 

Estabrooks, C. A., 

Midodzi, W.K., 

Wallin, L., Hayduk, 

L. 

 

2007 

 

Kanada 

 

Influence of 

organizational 

characteristics and 

context on research 

utilization   

Att utveckla och testa den 

teoretiska modellen PARIHS 

(Promoting Action on 

Research Implementation in 

Health Service) som 

förutspår tillvaratagande av 

forskning av sjuksköterskor 

genom organisatoriskt 

inflytande samt att värdera 

inflytandet av varierande 

grad av kontext (kultur, 

ledarskap och utvärdering). 

Retrospektiv analys av äldre 

forskningsresultat 

(Kvantitativ metod med 

legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade inom akutvård 

på sjukhus i Alberta, 

Kanada) baserat på 

PARIHS. 

n=6526 En större lyhördhet hos ledningen ökade 

möjligheterna för personalutveckling, bemanning 

och stödfunktioner. Detta ökade sjuksköterskornas 

tillvaratagande av forskning samt minskade deras 

känslomässiga utmattning vilket i sin tur visade sig 

vara signifikant relaterat till minskat antal negativa 

händelser för både personal och patienter. 

I 

(R) 

Disch, J., Dreher, 

M., Davidson, P., 

Sinioris, M., 

Wainio, J.A. 

 

2011 

 

USA 

The role of cheif 

nurse officer in 

ensuring patient 

safety and quality 

Att samla in information 

från administrativa ledare 

och personal beträffande 

deras erfarenhet av kvalitets- 

och patientsäkerhetsinitiativ, 

med betoning på 

chefssjuksköterskans roll 

och egenskaper. 

Strukturerad intervjustudie 

med sjukhusdirektörer, 

chefssjuksköterskor, läkare, 

biträdande 

chefssjuksköterskor och 

legitimerade sjuksköterskor 

samt övrig personal från 

medicin-, kirurgi- och 

kardiologiavdelning. 

n=171 Chefssjuksköterskors roll i att uppnå kvalitets- och 

patientsäkerhetsmålen var olika beskriven och 

varierade mellan de olika sjukhusen. För det mesta 

upplevde de biträdande chefssjuksköterskorna att 

de hade tillräcklig auktoritet och förmåga att göra 

det som behövde göras inom ramarna för 

organisationens budget. 

 

I 

(K) 

Henneman, E.A., 

Blank, F.S.J., 

Gawlinski, A., 

Henneman, P.L. 

 

2006 

 

USA 

Strategies used by 

nurses to recover 

medical errors in an 

academic 

emergency 

department setting 

Att få insikt i hur 

sjuksköterskor åtgärdar 

avvikelser inom 

akutsjukvården 

Fokusgruppsintervjuer med 

en undersökande och 

beskrivande design med en 

kvalitativ analys. 

Sjuksköterskorna  

intervjuades under en 6 

månaders period. 

n=20 Tre kategorier uppkom; identifiering av avvikelser, 

att avbryta/förhindra en avvikelse och korrigering 

av avvikelser. En subkategori handlade om 

involverandet av ledarskap för att korrigera 

avvikelser. Färdigheter och stöd från ledare 

(ledarskapsteam) visade sig ha en avgörande roll i 

sjuksköterskors förmåga och villighet att avvärja 

och korrigera avvikelser. Ledarskap på akuten 

ansågs vara en viktig del i avvikelsearbetet, 

framförallt när förhindrande och korrigering 

misslyckats. 

I 

(K) 
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Kaissi, A., Johnson, 

T., Kirschbaum, 

M.S. 

 

2003 

 

USA 

 

Measuring 

teamwork and 

patient safety 

attitudes of high-

risk areas  

Att undersöka hur attityder 

och teamarbete är relaterat 

till patientsäkerhet i 

högriskmiljöer som på 

operation, akut- och 

intensivvårdsavdelningar.  

Enkätstudie i två delar, 

sjuksköterskor fick 

delge deras åsikter 

angående 14 olika 

påståenden och 

beskriva deras 

uppfattning av 

samarbetet och 

kommunikation inom 

teamet. 

n=261 Majoriteten av sjuksköterskorna höll inte med påståendet 

om att sjuksköterskor inte borde ifrågasätta beslut som 

läkare i teamet tagit. De flesta tyckte även att 

teamledaren borde uppmuntra frågor från alla i teamet. 

När en patient misstänks vara i riskzonen ur 

patientsäkerhetssynpunkt så svarade 15 % av 

sjuksköterskorna att de var förbehållsamma att ta upp 

detta med teamledaren, 85% skulle uppmärksamma 

risken. 67% påstod att de ibland inte visste vem 

teamledaren var. 

II 

(P) 

Liu, Y., Kalisch, 

B.J., Zhang, L., Xu, 

J. 

 

2009 

 

Kina  

Perceptions of 

safety culture by 

nurses in hospitals 

in China 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor uppfattar 

patientsäkerhetsmiljön 

inom akutsjukvården på 

sjukhus i Kina. 

Enkätstudie där 

deltagarna frivilligt 

fick anmäla sig via ett 

patientsäkerhets-

seminarium 

n=217 Majoriteten av deltagarna ansåg att ledare inom 

omvårdnad prioriterade patientsäkerhetsarbetet och att 

patientsäkerhetskulturen präglades av en öppen 

kommunikation om avvikelser samt att rapportering av 

avvikelser var något som uppmuntrades. Sjuksköterskor i 

chefsposition ansåg i högre grad än sjuksköterskor att 

patientsäkerhets- och personalsäkerhetsarbetet betonades 

lika mycket. 

II 

(P) 

Memarian, R., 

Ahmadi, F., 

Vaismoradi, M. 

 

2008 

 

Iran 

 

The leadership 

concept in Iranian 

nursing 

Att identifiera de begrepp 

som används för att 

beskriva ledarskap inom 

omvårdnad i iransk kultur. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

semistrukturerad 

intervjuguide. 10 chefs-

sjuksköterskor på 

sjukhus i Teheran 

(Iran) intervjuades. 

 

n=10 Tre teman urskiljdes för att beskriva 

ledarskapsbegreppet. Dessa var ’personlighets drag’, 

’vara en förebild’ och ’vara en andlig guide för 

sjuksköterskeprofessionen’. Informanterna beskrev att en 

bra ledare ska kunna hantera tid och genom detta 

förhindra förvirring och oordning och genom detta kan 

en bra omvårdnadsledare minska antalet fel och misstag i 

omvårdnaden. 

II 

(K) 
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Ques, A.A., 

Montoro, C.H., 

Gonzalez, M.G.  

 

2010 

 

Spanien 

Strenghts and 

threats regarding 

patient's safety: 

Nursing 

professionals' 

opinion 

Att undersöka och 

utvärdera vilka barriärer 

som sjuksköterskor 

upplever i sitt dagliga 

yrke beträffande 

patientsäkerhetsmiljön. 

Syftet var även att 

undersöka de positiva 

faktorerna som finns 

inom organisationen som 

kan främja strategier 

kring säkerhet. 

En kvalitativ design baserad på 

modifierad delphi metod. 

Deltagarna registrerade sig 

frivilligt och medgav att de 

blivit informerade om 

anonymitet och data 

konfidentialitet. 

n=19 Ett av de huvudsakliga hoten/hindren för 

utvecklandet av patientsäkerheten var 

organisationen och dess infrastruktur vilket bland 

annat innefattade frånvarande ledarskap och 

bristande teamarbete. Ledare ansågs inte stödja 

säkerhetsfrågor, det utvecklades och tillämpades 

inte några säkerhetsinsatser. Ledningsgrupper som 

har som syfte att motivera förändringsarbete 

behöver ett tydligt ledarskap från utbildad personal, 

varigenom sjuksköterskan har gedigen kunskap 

gällande patientsäkerhet. 

II 

(K) 

Spence Laschinger, 

H.K., Leiter, M.P. 

 

2006 

 

Kanada 

The impact of 

nursing work 

environments on 

patient safety 

outcomes 

Att testa en teoretisk 

modell gällande 

arbetsmiljön för 

sjuksköterskor som kan 

vara sammankopplat 

med utbrändhet och 

därmed kan komma att 

påverka 

patientsäkerheten. 

Detta var en del av en 

internationell undersökning som 

innefattade fem olika länder 

Kanada, USA, England, 

Skottland och Tyskland. Denna 

artikel baseras på de 

sjuksköterskor som svarade på 

enkäterna i Kanada. 

n=8597 Det framkom att sjuksköterskans ledarskap spelade 

en viktig roll för hur kvalitén på arbetsmiljön var. 

Ledarskapet var framförallt viktigt inom områden 

som arbetspolicy, bemanning, understödjande av 

omvårdnadsmodellen som var i bruk och stöttandet 

av samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare. 

Bemanning hade en direkt påverkan på emotionell 

utmattning och omvårdnadsmodellen hade en direkt 

verkan på personalens prestationer. Både graden av 

bemanning och omvårdnadsmodellen hade därför 

en inverkan på patientsäkerheten. 

I 

(P) 

Squires, M., 

Tourangueau, A., 

Spence Laschinger, 

H.K., Doran, D. 

 

2010 

 

Kanada 

The link between 

leadership and 

safety outcomes in 

hospitals 

Att undersöka relationen 

mellan ledarskap, 

rättvisa, kvaliteten på 

arbetsmiljön, 

säkerhetsklimat och 

patient- och 

sjuksköterskesäkerhetsut

fall. 

En tvärsnittstudie av kvantitativ 

metod genomfördes. 

Sjuksköterskorna som deltog 

arbetade hel- eller deltid inom 

medicinsk, kirurgisk eller akut 

vård på ett akutsjukhus, 

verksamheter där det råder hög 

risk för skador. 

n=267 I denna studie framkom det att en god relation 

mellan ledare och sjuksköterskor hade en effekt på 

sjuksköterskors och patienters säkerhetsutfall samt 

en minskning av negativa händelser (avvikelser). 

En ledares relation till personalen var viktig för 

främjandet av en god kvalitet på arbetsmiljön och 

säkerhetsklimatet som i sin tur påverkar patientens 

och sjuksköterskans säkerhetsutfall i en positiv 

bemärkelse.  

I 

(P) 
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Stewart, L., Usher, 

K.  

 

2010 

 

Fiji 

The impact of 

nursing leadership 

on patient safety in 

a developing 

country 

Att identifiera på vilket 

sätt ledare och chefer har 

påverkan på 

patientsäkerhet i ett 

utvecklingsland. 

Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor och 

vårdenhetschefer på Fiji. 

n=6 Deltagarna i studien ansåg att det fanns ett starkt 

samband mellan sjuksköterskors arbetsförhållanden och 

vilken kvalitet på vården som erbjöds patienterna. Detta 

är något som setts i tidigare studier och är för mer 

utvecklade länder ingen nyhet, men för Fiji var det 

viktigt att detta uppmärksammades i samband med 

hälsovårdsreformen. 

II 

(K) 

Tregunno, D., Jeffs, 

L., McGillis, L., 

Baker, R., Doran, 

D., Bookey Bassett, 

S. 

 

2009 

 

Kanada 

On the ball: 

Leadership for 

patient safety and 

learning in critical 

Care 

Att inom intensivvården 

utforska sjuksköterskans 

ledarskap i förhållande 

till patientsäkerhet och 

identifiera möjligheter 

till att förbättra ledarskap 

som främjar 

patientsäkerhet. 

Fokusgruppsintervjuer med 

yrkesarbetande 

sjuksköterskor och 

vårdenhetschefer. 

Deltagarna fick information 

om studien via 

informationsblad och fick 

frivilligt anmäla sig till 

studien. Totalt skapades 31 

fokusgrupper. 

n=188 För att patientsäkerhet ska kunna åstadkommas krävs det 

en kunnig arbetsledande sjuksköterska som är medveten 

och insatt i det patientnära arbetet samt har 

beslutsauktoritet. Det framkom att patientsäkerhet 

snarare var något som presterades i 

omvårdnadsögonblicket än genom olika former av 

organisatoriska processer. En bra arbetsledande 

sjuksköterska ansågs ha tre egenskaper som värdesattes; 

de är dem kollegor går till när de behöver hjälp eftersom 

dessa sjuksköterskor anses besitta den största kunskapen, 

de anses även ha koll på vad som sker omkring dem 

under alla omständigheter och de ser till att det som 

behöver göras blir gjort. 

II 

(K) 

Vogelsmeier, A., 

Scott-Cawiezell J. 

 

2011 

 

USA 

Achieving quality 

improvement in the 

nursing home: 

Influence of nursing 

leadership on 

communication and 

teamwork  

Att jämföra skillnader i 

kommunikationen och 

teamarbete bland 

sjuksköterskor på två 

olika äldreboenden, efter 

att tekniska- och 

kvalitetsförbättringar 

genomförts för att 

påverka rutiner angående 

läkemedelshantering och 

avvikelser. 

Sekundäranalys av data,  

delstudie i en större 

undersökning.  

Fokusgruppsintervjuer och 

individuella intervjuer 

genomfördes och enkäter 

delades ut. Ett äldreboende 

var ett stort icke-

vinstdrivande företag 

lokaliserat centralt medan 

det andra var ett mellanstort 

vinstdrivande företag på 

landsbygden. 

n=3 

intervjuer 

 

n=23 

grupp-

intervjuer 

 

n=105 

enkäter 

Det var flera saker som spelade in i hur 

förbättringsarbetet kring läkemedelshanteringen och hur 

det faktiska resultatet såg ut beträffande reduceringen av 

läkemedelsavvikelser. Bland annat hade den öppna 

kommunikationens utsträckning betydelse. I vilken mån 

alla medarbetare var delaktiga i uppsättningen av målen, 

graden av ömsesidig förståelse inom personalgruppen, 

om sanktioner nämnts i samband med diskussioner om 

läkemedelsavvikelser samt upplevelsen av stöd från sin 

ledare framkom också som viktiga faktorer.  

II 

(K) 
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Vogus, T.J., 

Sutcliffe, K.M. 

 

2007 

 

USA 

The Impact of 

Safety Organizing, 

Trusted Leadership, 

and 

Care Pathways on 

Reported 

Medication Errors 

in Hospital 

Nursing Units 

Att studera fördelarna 

med strukturerat 

säkerhetsarbete, kopplat 

till förtroendegivande 

ledarskap och 

organisering av 

vårdarbetet i förhållande 

till rapporterade 

läkemedelsavvikelser. 

Legitimerade sjuksköterskor 

och chefssjuksköterskor 

besvarade enkäter och sedan 

genomfördes 

tvärsnittsanalyser mellan 

enkätsvaren och rapporterade 

läkemedelsavvikelser. 

n=1111 Effekten av interaktion mellan organisering av 

säkerhetsarbetet och förtroendegivande ledarskap var (ß 

= -0.68, P < 0.001). Höga nivåer av förtroende för 

ledaren i kombination av höga nivåer av organisering 

kring säkerhetsarbete gav ungefär en mindre 

läkemedelsavvikelserapport per avdelning, detta var i 

jämförelse med platser där låga nivåer av förtroende 

förekom. 

II 

(P) 

 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

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

studie (K) 

 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


