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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Nästan var tionde patient inom den somatiska slutenvården drabbas av en vårdskada; en skada 

som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder vidtagits av hälso- och sjukvården. Hälso- 

och sjukvården och dess personal är enligt gällande svensk lagstiftning skyldiga att erbjuda 

patienter en god och säker vård, vilket innebär att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga vårdskador och arbeta patientsäkert. Patientsäkerhetsarbetet innebär att arbeta fram 

rutiner och riktlinjer för att förebygga vårdskador samt uppmärksamma och åtgärda risker. 

Chefsjuksköterskan är vårdpersonalens närmaste chef och är ledare för omvårdnaden på 

avdelningen. Chefsjuksköterskans ansvar inbegriper att bedriva avdelningens systematiska 

patientsäkerhetsarbete och att upprätthålla omvårdnadens kvalitet.   

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva chefsjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete på 

ortopediska avdelningar.  

 

Metod 

 

Eftersom syftet var att beskriva personliga erfarenheter valdes en kvalitativ intervjustudie som 

metod. Sex chefsjuksköterskor intervjuades om deras erfarenheter av patientsäkerhetsarbete 

på ortopediska avdelningar. 

 

Resultat 

 

Chefsjuksköterskorna ansåg att avdelningens patientsäkerhetsarbete var en av de viktigaste 

delarna i deras ansvarsområde. De satte de ramar och förutsättningar som vårdpersonalen 

behövde för att kunna arbeta patientsäkert, samtidigt som de såg medarbetaransvaret hos varje 

anställd som en viktig förutsättning i patientsäkerhetsarbetet. Chefsjuksköterskorna beskrev 

även flera hinder som försvårade patientsäkerhetsarbetet. Bland annat upplevde de att 

tidsbristen var ett stort problem för patientsäkerheten, eftersom den tunga arbetsbördan och 

stressen som vårdpersonalen därmed utsattes för ökade sannolikheten för fel att begås. Hög 

omsättning av sjuksköterskor, låga sjuksköterskelöner och bristande kommunikation såg de 

som andra hinder i patientsäkerhetsarbetet. De såg förekomsten av vårdskador som ett av 

vårdens största problem. De poängterade vikten av att ständigt förbättra avdelningens 

patientsäkerhetsarbete genom kompetensutveckling, avvikelsehantering, och genom att öppet 

diskutera patientsäkerhetsfrågor. 

 

Slutsats 

 

Chefsjuksköterskan upplevde både möjligheter och begränsningar att påverka 

patientsäkerhetsarbetet. De ansåg att målet för patientsäkerheten under alla omständigheter 

ska vara en nollvision för vårdskador.  

 

Nyckelord: chefsjuksköterskor, patientsäkerhet, patientsäkerhetsarbete, vårdskador. 
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INLEDNING 

 

Varje dag räddar hälso- och sjukvården liv, lindrar sjukdomar och förbättrar människors 

livskvalitet. (Lindh & Sahlqvist, 2012). Samtidigt är vården en riskfylld verksamhet, där 

patienter riskerar att ådra sig oåterkalleliga skador. I takt med att den medicinska utvecklingen 

går framåt finns det större möjligheter att vårda allt äldre och sjukare patienter. Vetenskapens 

framgångar har bidragit till ökade möjligheter inom vården, och därmed lett till att säkerheten 

i vården blivit viktigare nu än någonsin. Dessa möjligheter i kombination med en alltmer 

högspecialiserad vård medför även fler risker, och ställer därmed högre säkerhetskrav på 

hälso- och sjukvården och dess personal (Socialstyrelsen, 2004a).  

 

Trots att regler och riktlinjer finns för hur vårdpersonalen ska arbeta patientsäkert så skadas 

patienter i vården varje dag. Varför vårdskador ändå uppstår är en viktig fråga att diskutera. 

Vårdskador uppstår av många olika anledningar, där den mänskliga faktorn är en starkt 

bidragande orsak eftersom vården handlar om samspelet mellan människor. Detta samspel 

involverar inte bara vårdpersonal och patient, utan innefattar även beslutsfattare som 

verksamhetschefer, politiker och myndigheter. Befintligheten av regler och riktlinjer är ingen 

garanti för patientsäkerheten; dessa regler och riktlinjer måste även följas (Lindh & Sahlqvist, 

2012).  

 

Förekomsten av vårdskador är ett komplext problem och studier som ökar förståelsen för 

vårdskador är nödvändiga (Wlody, 2007). Författarna till föreliggande studie ansåg att 

forskningen kring chefsjuksköterskans perspektiv var begränsad i frågor om patientsäkerhet, 

vårdskador och det förebyggande arbetet. Därför ansågs det angeläget att studera ämnet 

djupare för att få en bättre förståelse för det patientsäkerhetsarbete som chefsjuksköterskor 

bedriver. 

 

BAKGRUND 

 

Patientsäkerhet 

 

Patientsäkerhet innebär enligt § 6 i första kapitlet av Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

skydd mot vårdskada. Lagen redogör för den skyldighet som vårdgivaren har att ständigt 

arbeta på ett patientsäkert sätt för att kunna bedriva en god och säker vård. Det innebär enligt 

§ 2, tredje kapitlet, att vårdgivaren arbetar för att förebygga vårdskador och därmed strävar 

efter att förhindra uppkomsten av vårdskador. Om en vårdskada inträffar är vårdgivaren 

skyldig att informera patienten om vad som har inträffat och vilka åtgärder som ska sättas in, 

enligt § 8 i tredje kapitlet av lagen. 

 

Vårdgivare definieras i § 3 i första kapitlet av Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som 

statlig myndighet, landsting, kommun, eller annan juridisk eller enskild person som utövar 

hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal definieras i § 4 i samma kapitel bland 

annat som den person som är legitimerad att arbeta inom hälso- och sjukvården eller som 

medverkar i vården av patienter. Både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal har enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (3 kap., § 3, SOSFS, 2005:12) en skyldighet att upprätthålla 

vårdens kvalitet genom att rapportera risksituationer och negativa händelser. Rapporteringen 

och behandlingen av risker och negativa händelser kallas för avvikelsehantering enligt § 2 i 

första kapitlet av föreskrifterna (SOSFS, 2005:12). Därtill stadgas i Patientsäkerhetslagens 

(SFS, 2010:659) tredje kapitlet, § 5, att vårdgivare har en skyldighet att anmäla händelser som 

orsakat eller riskerat att orsaka allvarliga vårdskador till Socialstyrelsen.  
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Enligt § 6 i Patientskadelagen (SFS, 1996:799) ska patienter som anmäler att de råkat ut för 

en vårdskada under sin vårdtid få en prövning för rätt till ersättning. Drabbade patienter kan 

vända sig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag [LÖF] för att få ekonomisk 

ersättning (LÖF, 2012). Under år 2011 gjordes cirka 11 800 anmälningar om vårdskador till 

Patientförsäkringen, vilket resulterade i att 448 miljoner kronor i ersättning betalades ut till 

patienter, alternativt till efterlevande i de fall där skadan resulterade i dödsfall. Under år 2011 

ökade anmälningarna med 13 procent jämfört med år 2010. En trolig anledning till ökningen 

kan enligt LÖF (2012) dels bero på Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011 eftersom 

den betonar den skyldighet som vårdgivare har att informera patienter och deras närstående 

när en vårdskada har inträffat. Andra anledningar till ökningen kan vara att landstingen 

arbetar mer aktivt för att höja patientsäkerheten och att patienter blir mer varse om att 

ersättning finns att få.  
 
Vårdskador 

 

Första kapitlet, § 5, i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definierar vårdskador som ”… 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.  

 

År 2007 utförde Socialstyrelsen en omfattande granskning av 1 997 patientjournaler ifrån 

vårdtillfällen inom sluten somatisk (kroppslig) sjukvård. Resultatet av granskningen 

sammanfattas i Socialstyrelsens rapport ”Vårdskador inom somatisk slutenvård” (2008). 

Patienter drabbades av en vårdskada i 8,6 procent (169 av de granskade patientjournalerna) av 

vårdtillfällena. I majoriteten av fallen läkte vårdskadan under vårdtiden alternativt inom en 

månad efter det att patienten skrivits ut från sjukhuset, men i tio procent av fallen fick 

patienten bestående men av sin skada. I tre procent av fallen ledde eller bidrog vårdskadan till 

patientens död. Utöver de oerhörda konsekvenserna i form av mänskligt lidande så leder 

vårdskador till stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt Socialstyrelsens rapport (2008) 

orsakar en vårdskada sex extra vårddygn i genomsnitt. Tillämpas resultaten av granskningen 

på alla vårdtillfällen på svenska sjukhus så innebär det sammanlagt 105 000 vårdskador på ett 

år och 630 000 extra vårddygn. 

 

Vanligt förekommande vårdskador är bland annat infektion, skada på inre organ, blödning, 

trombos, fraktur, psykiskt lidande och smärta. Vårdskador kan ske i samband med operation, 

på grund av läkemedelsbehandling, felaktig eller försenad diagnostisering, och försenad eller 

utebliven medicinsk åtgärd. Äldre är särskilt utsatta för att råka ut för en skada i vården; 

varannan patient som drabbas av vårdskada är äldre än 65 år (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Misstag begås inom vården av flera orsaker, bland annat på grund av skiftarbete och långa 

arbetstimmar (Keller, 2009; Scott, Roberts, Hwang & Zhang, 2006). Tanaka et al. (2010) 

undersökte i sin studie sambandet mellan sjuksköterskor som arbetade tvåskiftsscheman (dag- 

och kvällspass) eller treskiftsscheman (dag-, kvälls-, och nattpass) och risken för vårdskador. 

Resultatet visade att sjuksköterskor som arbetade på treskiftsschema med många nätter 

utgjorde en risk för patientsäkerheten. Ju kortare återhämtningstiden var efter nattpassen desto 

mer ökade risken för vårdskador (Tanaka et al., 2010).  

 

Forskning av Olson, Drage och Auger (2009) har påvisat ett starkt samband mellan minskad 

patientsäkerhet och vårdpersonal med sömnbrist. Sömnbristen var högre på avdelningar där 

vårdpersonalen hade fler och längre arbetspass, samt nattjour. 
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Ytterligare orsaker till minskad patientsäkerhet är den höga press som finns på vårdpersonalen 

att tillfredsställa både verksamhetens och patienternas krav. I vårdpersonalens breda 

ansvarsområde ingår bland annat att bevara patienternas välbefinnande, maximera lärandet 

hos studenter och anpassa sig efter sjukhusets ekonomiska förutsättningar (Olson et al., 2009). 

 

I en brasiliansk studie (De Freitas et al., 2011) intervjuades sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar om sina attityder till vårdskador. Resultaten visade att förekomsten 

av vårdskador gav upphov till känslor av osäkerhet bland sjuksköterskorna. De kände att 

vårdskadorna belyste bristerna inom hälso- och sjukvården. Studien framhåller vikten av 

etiska principer och preventivt arbete. I en annan studie av De Freitas, Oguisso och Merighi 

(2006) beskriver intervjuade sjuksköterskor rädslan över att bli bestraffade vid vårdskador.  

 

Typer av vårdskador 

 

Ett kriterium för en vårdskada är enligt § 5 i första kapitlet av Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) att skadan ska ha kunnat undvikas om korrekta åtgärder utförts av hälso- och 

sjukvården. Vårdskador kan undvikas bland annat genom riskidentifiering, förebyggande 

omvårdnadsåtgärder och vårdplanering (Lindh & Sahlqvist, 2012).  

 

Fallolyckor 

 

Vårdskador som är orsakade av fall kan leda till allvarliga konsekvenser såsom frakturer, 

långvarigt lidande och död. Orsakerna till fallolyckor kan delas in i yttre och inre riskfaktorer 

där omgivningens miljö ingår i de yttre riskfaktorerna och nedsatt rörelseförmåga i de inre 

riskfaktorerna. Hos personer äldre än 65 år kan fallolyckor även leda till försämrad 

livskvalitet på grund av rädsla för att falla igen och ett ökat beroende av hjälp (Lundin-Olsson 

& Rosendahl, 2007). 

 

För att minska fallolyckor inom slutenvård menar Lohse et al. (2012) att sjukhus bör använda 

sig av systembaserade åtgärdsprogram som baseras på en individuell fallriskbedömning. I 

fallriskbedömningen ska vårdpersonal undersöka vilka riskfaktorer patienter har som påverkar 

fallrisken och sedan sätta in relevanta åtgärder. Åtgärder som ingår i det systembaserade 

åtgärdsprogrammet är exempelvis att vårdpersonal ska närvara vid förflyttning, erbjuda 

assistans till toaletten tre gånger under ett arbetspass och informera patienten om att inte kliva 

upp ur sängen utan att kontakta vårdpersonal under första dygnet efter en operation. Även 

Spoelstra, Given och Given (2012) anser att vårdpersonal ska använda ett åtgärdsprogram för 

att förhindra fallolyckor men benämner åtgärdsprogrammet som multifaktoriellt. Det 

multifaktoriella åtgärdsprogrammet innefattar implementering av fallriskbedömningar och 

innehåller ett flertal åtgärder som exempelvis rörelselarm, omgivningsanpassning och 

personalutbildning om patientsäkerhet. Därtill ska det alltid vara någon vårdpersonal 

närvarande vid förflyttningar när patienten har en ökad risk för fallolycka.  

 

Vårdrelaterade infektioner 

 

Enligt en studie av Burke (2003) drabbas mellan fem till tio procent av inneliggande patienter 

på sjukhus av en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterade infektioner är därmed en av de 

vanligaste komplikationerna som patienter på sjukhus råkar ut för (Burke, 2003). Det kan 

enligt Socialstyrelsen (2006) röra sig om allt från en lunginflammation orsakad av 

respiratorvård, en urinvägsinfektion som uppkommit till följd av urinkatetrisering, till 

infektioner i operationssår.  
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Även spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som meticillinresistenta staphylococcus 

aureus [MRSA] och vancomycinresistenta enterokocker [VRE] räknas som vårdrelaterade 

infektioner. Majoriteten av vårdrelaterade infektioner bedöms som ofrånkomliga 

komplikationer från den medicinska behandlingen. Dock beräknas mellan 20 till 30 procent 

av vårdrelaterade infektioner vara undvikbara och är därmed att betraktas som vårdskador 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt § 2 i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2007:19) 

ett ansvar för att minska risken för att vårdrelaterade infektioner sprids. Den viktigaste 

åtgärden för att förhindra att smitta sprids inom vården är att tillämpa barriärvård, det vill säga 

användningen av handskar, skyddsrock och handsprit i den direkta patientkontakten 

(Eveillard et al., 2001). I Sverige finns riktlinjer för denna barriärvård stadgade i § 2 av 

Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 2007:19). 

Till de basala hygienrutinerna hör bland annat att vårdpersonal vid direktkontakt med 

patienter ska ha kortärmade arbetskläder som byts dagligen och vid nedsmutsning. Efter varje 

direkt patientkontakt, smutsigt moment samt avlägsnande av engångshandskar ska händer 

desinficeras med handsprit. Handskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor, 

och engångsförkläde används när risk föreligger att arbetskläderna kommer i kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

 

Trycksår 

 

Trycksår definieras som en skada i huden eller underhuden, oftast över benutskott såsom 

hälar, sakrum och mellan knän. Trycksår uppstår när vävnadens syretillförsel stryps på grund 

av tryck mot huden, vilket kan orsakas av att patientens kroppstyngd trycker ned mot ett hårt 

underlag. Trycksår klassas som vårdskador och ska därmed alltid rapporteras som avvikelser. 

Trycksår kan förebyggas genom tryckavlastande åtgärder, lägesändring, hudvård och god 

nutrition (Lindholm, 2012).  

 

En amerikansk studie (Jankowski & Nadzam, 2011) kom fram till att de största hindren i det 

förebyggande arbetet av trycksår är brister i vårdpersonalens utbildning och träning kring 

trycksår. Även begränsat engagemang från läkare och undersköterskor och undermåliga 

rutiner för att identifiera högriskpatienter sågs som riskfaktorer. Lindholm (2012) poängterar 

vikten av att patienter med risk för att drabbas av trycksår inspekteras vid ankomst till 

avdelningen för att fastställa om trycksår redan finns. Patienter bör även riskbedömas enligt 

något utav de olika instrumenten som finns framtagna. Enligt Lindholm (2012) är den 

modifierade Nortonskalan det vanligaste riskbedömningsinstrumentet som används i Sverige. 

Skalan identifierar bland annat nedsatt rörelseförmåga, malnutrition, inkontinens och nedsatt 

allmäntillstånd som riskfaktorer för utvecklandet av trycksår.  

 

Tromboser 

 

De främsta orsakerna till att tromboser (blodproppar) bildas i blodkärlen är förändringar i 

blodkärlets väggar, förlångsammat blodflöde samt störningar i koagulationsprocessen. I de 

flesta fall utvecklas trombos på grund av en kombination av dessa tre orsaker. Tromboser 

delas in ventromboser, artärtromboser och embolier (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Den vanligaste dödsorsaken efter kirurgiska ingrepp är lungemboli, det vill säga en blodpropp 

i en av lungans artärer (Socialstyrelsen, 2004b).  
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Post-operativa lungembolier och successiva dödsfall kan undvikas genom att medicinska 

åtgärder sätts in, där trombosprofylax i form av läkemedel är den enskilt viktigaste åtgärden 

(Clarke-Pearson & Abaid, 2012; Socialstyrelsen, 2004b; Thomas & Ahmad, 2010). Bland 

patienter som inte blir insatta på profylax efter operation drabbas 40 till 70 procent av 

tromboser (Socialstyrelsen, 2004b).  

 

Venösa tromboser orsakar stort lidande hos patienter i form av kvarstående skador som 

bensvullnad, åderbråck och svårläkta bensår (Socialstyrelsen, 2004b). Patienter som tidigt 

mobiliseras efter att de drabbats av trombos löper väsentligt mindre risk att drabbas av en ny 

trombos jämfört med patienter som är sängliggande. Tidig mobilisering är även kopplad till 

lägre mortalitet vid återinsjuknande (Aissaoui, Martins, Mouly, Weber & Meune, 2009). 

Patientinformation och undervisning är en annan viktig åtgärd; om patienten har kunskap 

kring symtomen kan patienten söka vård när symtomen dyker upp så att åtgärder och 

behandling kan sättas in så tidigt som möjligt (Le Sage, McGee & Emed, 2008). Utöver 

trombosprofylax och mobilisering så är användningen av kompressionsstrumpor en viktig 

åtgärd för att förebygga trombos, förutsatt att strumporna används på ett korrekt sätt 

(Winslow & Brosz, 2008).  

 

Läkemedelsfel 

 

En betydande orsak till varför patienter skadas inom vården är relaterad till läkemedel eller 

felaktig läkemedelshantering. I och med att det är många led involverade, från ordination till 

iordningsställande till administration, finns det därmed även många risker för fel att begås. 

Som följd kan patienten bland annat drabbas av onödiga biverkningar, interaktioner, 

överdosering eller allergisk reaktion (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

I en studie (Tang, Sheu, Yu, Wei & Chen, 2007) har sjuksköterskor själva fått svara på frågan 

om varför de tror att läkemedelsfel uppstår. De vanligaste orsakerna som sjuksköterskorna 

uppger är tung arbetsbörda, oerfarenhet bland nyexaminerade sjuksköterskor och personlig 

försummelse. För att säkerställa patientsäkerheten när det gäller läkemedelsfrågor bör enligt 

Benjamin (2003) fokus för sjukvårdspersonal vara på att göra rätt; ge rätt läkemedel, i rätt 

dos, via rätt administreringsväg, vid rätt tidpunkt och till rätt patient. Enligt Brady, Malone 

och Fleming (2009) är det dock inte bara individuella fel, utan även systemfel som ligger 

bakom de läkemedelsfel och medföljande negativa effekter som patienten därmed drabbas av. 

Brady et al. (2009) menar att det är vårdchefernas ansvar att utveckla och implementera 

strategier för att öka säkerheten i läkemedelshanteringen inom sjukvården. Exempel på sådana 

strategier kan vara att uppmuntra till avvikelserapporteringen vid läkemedelsfel samt att 

säkerställa att sjuksköterskor har tillräcklig kompetens i läkemedelsberäkning. Sjukvården 

kan även gagnas av att ta lärdom av hur andra högriskindustrier, bland annat flyget, gör för att 

undvika och hantera systemmisstag.  

 

Vårdskador inom ortopedi 

 

Patienter som drabbats av en skada i rörelseapparaten såsom en skada i en muskel, led eller 

ben vårdas på ortopediska kliniker. Inneliggande patienter på ortopediska avdelningar kan 

bland annat vårdas för frakturer, diskbråck, spinal stenos samt efter höft-, axel- och 

knäledsplastik. Inom ortopedin utförs det behandlingar, planerade operationer och akuta 

operationer. Vårdpersonal som arbetar på ortopediska avdelningar är bland annat läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Capio S:t Görans 

sjukhus, 2012). 
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Enligt LÖF (2012) fick 1 480 patienter som vårdats på ortopediska kliniker runt om i Sverige 

och drabbats av en vårdskada ersättning från Patientförsäkringen. Det motsvarar 32 procent 

av alla anmälningar som Patientförsäkringen tar emot vilket innebär att ortopediska kliniker 

har den högsta siffran av anmälda vårdskador bland alla vårdverksamheter. I en studie om 

vårdskador inom ortopedi gjord av Öhrn et al. (2006) framkom det att vårdskador på skelett 

och leder var det vanligaste typen av skador, medan skador på nerver var det näst vanligaste. 

Flest vårdskador uppkom i samband med operation, men det uppkom även många vårdskador 

i samband med den kliniska diagnosen, gips och bandagering (Öhrn et al., 2006). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens förpliktelser förtydligas i sjätte kapitlet av 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Bland annat är de skyldiga att enligt § 1 arbeta 

evidensbaserat och enligt § 4 arbeta för att främja avdelningens patientsäkerhet genom att 

rapportera vidare säkerhetsbrister, risker och händelser som resulterat i vårdskada. 

Sjuksköterskans säkerhetsplikt beskrivs även i International Council of Nurses [ICN] etiska 

kod för sjuksköterskor (2007). Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar för att 

bedriva omvårdnad genom att använda sig av evidensbaserade metoder. Därtill ska 

sjuksköterskan främja säkra arbetsförhållanden för sig själv och sina kollegor och säkerställa 

att patientens säkerhet upprätthålls (ICN, 2007). 

 

I sjuksköterskans patientsäkerhetsarbete och ansvar ingår att identifiera riskpatienter. Ett 

exempel kan vara en sängliggande patient med nedsatt mobilitet och inkontinens som således 

löper risk för att utveckla trycksår. Vid patientens inskrivning på avdelningen ska den 

patientansvariga sjuksköterskan därför göra en riskbedömning enligt den modifierade 

Nortonskalan eller annat likvärdigt mätinstrument. Om patienten bedöms ha en ökad risk för 

trycksår ska en vårdplan med lämpliga förebyggande åtgärder upprättas och verkställas av de 

sjuksköterskor och undersköterskor som är inblandade i patientens vård. Exempel på sådana 

förebyggande åtgärder är att förse patienten med en tryckavlastande madrass, hjälpa patienten 

till mobilisering och lägesändring, tryckavlasta utsatta hudområden såsom sakrum och hälar, 

sörja för god hudhygien och undvika undernäring (Lindholm, 2012). 

 

I föreliggande studie kommer hälso- och sjukvårdspersonal benämnas som vårdpersonal och 

innefattar de sjuksköterskor och undersköterskor anställda vid en ortopedisk vårdavdelning.  

 

Chefsjuksköterskans ansvar 

 

Med chefsjuksköterska menas i denna studie även vårdenhetschef eller avdelningschef, det 

vill säga den person som har som huvudansvar att leda arbetet på en eller flera 

vårdavdelningar och är närmaste chef för vårdpersonalen som arbetar där (Fransson Sellgren, 

2009). Författarna har i denna studie valt att benämna befattningen som chefsjuksköterska.  

 

Chefsjuksköterskors huvudansvar är att vara ledare för omvårdnaden på avdelningen. En 

viktig del i deras breda ansvarsområde inkluderar att säkerställa att avdelningens vård är av en 

god kvalitet (Fransson Sellgren, 2009). Därtill ansvarar de för arbetsmiljöfrågor, 

budgetplanering samt för att rekrytera och bemanna avdelningen med kompetent och lämplig 

personal, allt i enlighet med verksamhetens uppsatta mål (Fransson Sellgren, 2009).  
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I en studie av Johansson, Pörn, Theorell och Gustafsson (2007) beskriver en intervjuad 

chefsjuksköterska sitt arbete som flerdimensionellt, där hon strävar efter att uppnå uppsatta 

mål utifrån en sjuksköterske-, administratörs-, och ledarroll. Chefsjuksköterskans roll är 

således mångfacetterad. 

 

Chefsjuksköterskan och säkerhetskultur 

 

På en vårdavdelning är chefsjuksköterskan vårdpersonalens närmaste chef och har därmed en 

betydelsefull roll i att forma den säkerhetskultur som råder på avdelningen (Sammer & James, 

2011). En väl etablerad säkerhetskultur på arbetsplatsen är nödvändig för att optimera 

patientsäkerheten inom vården (Blouin & McDonagh, 2011; Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 Richter och Koch (2004) definierar säkerhetskultur som: 

 

En gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet – 

delvis symboliskt uttryckt – som vägleder människors handlingar för att förhindra risk, 

olyckor och prevention. [översättning från engelska av Lindh & Sahlqvist, 2012, s. 

274] 

 

En god säkerhetskultur kännetecknas enligt Törner (2008) av bra kommunikation mellan 

medarbetare och chefer som består av tillit, rättvisa och öppenhet. En annan viktig faktor i 

säkerhetskulturen är engagerade ledare som framhäver vårdpersonalens autonomi. Liknande 

slutsatser kan dras från Sammer och James (2011) studie som undersökte vilka faktorer som 

var viktigast för utvecklingen av säkerhetskulturen inom vården. Evidensbaserad kunskap, 

lagarbete, kommunikation och en kultur med fokus på patienten var alla viktiga faktorer, men 

den allra viktigaste faktorn i utformningen av säkerhetskulturen bedömdes vara just 

ledarskapet på avdelningsnivå, det vill säga chefsjuksköterskans ledarskap.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva chefsjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete på 

ortopediska avdelningar.   

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Eftersom syftet med arbetet var att beskriva chefsjuksköterskors erfarenheter valde författarna 

att utföra en kvalitativ intervjustudie. Enligt Trost (2010) ska studiens syfte styra valet av 

metod, och genom kvalitativa intervjustudier kan kunskaper och erfarenheter hos 

intervjupersonerna utforskas. Polit och Beck (2012) beskriver även den kvalitativa intervjun 

som en flexibel metod som kan anpassas under arbetets gång. Författarna genomförde 

halvstrukturerade forskningsintervjuer eftersom de lämpar sig för att erhålla information om 

och utvinna mening ur intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och livsvärld. Med en 

halvstrukturerad forskningsintervju menas att intervjun liknar ett vardagssamtal men har ett 

tydligt syfte och teknik. Intervjuguiden är inte formulerad som ett slutet frågeformulär, utan 

med öppna frågor med utrymme för improvisation, i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009).  
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Urvalskriterier 

 

Författarna valde att intervjua chefsjuksköterskor om deras erfarenhet av 

patientsäkerhetsarbete. De valdes framför övriga sjuksköterskor i vårdpersonalen eftersom de 

har ett mer övergripande och organisatoriskt ansvar för det systematiska säkerhetsarbetet på 

vårdenheten (Fransson Sellgren, 2009). En begränsning gjordes till ett verksamhetsområde 

inom vården och ortopedi valdes eftersom en hög andel av anmälda vårdskador återfinns 

inom den ortopediska sektorn (LÖF, 2012; Öhrn, 2006).  

 

Ett urvalskriterium var att intervjupersonerna skulle arbeta som chefsjuksköterskor på 

ortopediska avdelningar vid något utav Stockholms akutsjukhus. Sjukhus i 

Stockholmsområdet valdes på grund av den geografiska närheten till författarna. 

Dock inkluderades en intervjuperson som inte mötte urvalskriteriet eftersom hon inte längre 

var verksam som chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning, men hade erfarenhet av att ha 

arbetat som det under mer än tio år. Hon hade arbetat som chefsjuksköterska på en ortopedisk 

vårdavdelning under femton års tid men hade sedan tre år tillbaka en annan position inom 

verksamheten. Författarna ansåg att hennes erfarenheter var gedigna och fortfarande aktuella, 

och valde därför att inkludera henne i studien.  

Undersökningsgrupp 

 

Intervjuer genomfördes med totalt sex chefsjuksköterskor från fyra av Stockholms stora 

akutsjukhus. Fem var vid intervjuns genomförande verksamma på ortopediska avdelningar 

och en hade tidigare arbetat som chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning. De 

intervjuade personerna hade arbetat som chefsjuksköterskor på ortopediska avdelningar 

mellan sex månader och 15 år. Mediantiden som de hade arbetat som chefsjuksköterskor på 

sina avdelningar var sju år.  

 

Datainsamling  

 

Första steget i datainsamlingen var att söka tillstånd hos verksamhetschefer på de berörda 

ortopedklinikerna. Brev skickades ut för godkännande till samtliga verksamhetschefer med en 

bifogad sammanfattning av arbetet (Bilaga I). Efter verksamhetschefernas godkännande 

skickades brev till chefsjuksköterskorna på ortopedklinikerna (Bilaga II). Namn och 

kontaktuppgifter erhölls via sjukhusens hemsidor, telefonväxel och via respektive 

ortopedklinik. Chefsjuksköterskan som inte uppfyllde urvalskriterierna kom författarna i 

kontakt med via vederbörande ortopedklinik. Kontakten med samtliga intervjupersoner 

skedde per telefon och elektronisk post. I enlighet med Trost (2010) fick intervjupersonerna 

välja platsen där intervjun skulle hållas för att öka tryggheten hos intervjupersonen. Samtliga 

chefsjuksköterskor valde sin arbetsplats på avdelningen som intervjuplats vilket gav viss 

avskildhet från störande miljö. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att platsen för 

intervjun är ostörd för att intervjun ska flyta på utan avbrott. 

 

Intervjuguide 

 

I enlighet med Polit och Beck (2012) upprättades en intervjuguide (Bilaga III) med 

semistrukturerade frågor för att för att få så riklig och detaljerad information som möjligt från 

intervjupersonerna. Författarna har i intervjuguiden formulerat öppna frågor. Enligt Polit och 

Beck (2012) uppmuntrar öppna frågor intervjupersonen att prata mera öppet och fritt om 

ämnet och inte enbart svara ja eller nej på frågan. 
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Pilotintervju 

 

En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Intervjupersonen från pilotintervjun 

var verksam som chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning och uppfyllde således 

urvalskriteriet. Författarna bedömde att svaren från pilotintervjun besvarade syftet och endast 

mindre justeringar behövde göras på intervjuguiden. Exempelvis ändrades ordningen och 

formuleringen på enstaka frågor och några frågor lades till. Eftersom pilotintervjun besvarade 

studiens syfte inkluderades intervjun i innehållsanalysen, vilket enligt Trost (2010) är korrekt 

att göra.  

 

Genomförande av intervjuer 

 

Ljudupptagare användes för att spela in samtliga intervjuer, i enlighet med Polit och Beck 

(2012) och Trost (2010). Den största fördelen med att spela in intervjuerna är möjligheten att i 

efterhand kunna ta del av exakt vad som sades under intervjuerna och detaljer som till 

exempel tonfall, vilket annars lätt kan glömmas bort. Enligt Polit och Beck (2012) kan 

användandet av ljudupptagare ge frihet till intervjuaren att helt och hållet kunna koncentrera 

sig på intervjun och att ställa följdfrågor istället för att vara fokuserad på att anteckna (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Vid samtliga intervjuer deltog båda författare. Vid varje intervju hade en av författarna 

huvudansvar för att ställa frågorna. Den andra författaren skrev anteckningar, ställde 

följdfrågor och skötte ljudinspelaren. Rollerna byttes inför varje intervju. Totalt inkluderades 

sex intervjuer i studien. 

 

Bortfall 

 

Författarna tog kontakt med 14 chefsjuksköterskor på ortopediska avdelningar på 

akutsjukhusen i Stockholm via elektronisk post och telefon. Samtliga chefsjuksköterskor 

tillfrågades om de ville delta i arbetet. Åtta av chefsjuksköterskorna tackade nej till att delta. 

Sex av chefsjuksköterskorna tackade ja, vilket resulterade i de sex intervjuer som ligger till 

grund för detta arbete.  

 

Databearbetning och dataanalys 

 

Ljudinspelningarna från samtliga genomförda intervjuer transkriberades, det vill säga skrevs 

ut ordagrant i sin helhet för att materialet skulle bli lättare att bearbeta och analysera. 

Författarna turades om att transkribera intervjuerna. Den författare som inte haft 

huvudansvaret att ställa frågor vid intervjun genomförde transkriberingen. Författarna antog 

en induktiv ansats, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver som en 

förutsättningslös innehållsanalys. Båda författare lyssnade igenom ljudinspelningen från varje 

intervju och läste därefter den transkriberade texten. Detta gjordes för att få en förståelse av 

intervjun i sin helhet. 

 

Centrala begrepp inom den kvalitativa innehållsanalysen och som författarna i föreliggande 

studie har använt sig av är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, 

kod, kategori, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008). I arbetet var varje 

enskild intervju i sin helhet att betrakta som en analysenhet, det vill säga det dokument som 

skulle analyseras.  

 



 10 

Domäner var de delar i intervjutexten som besvarade de olika frågekategorier som fanns i 

intervjuguiden, exempelvis patientsäkerhet, förbättringsåtgärder/kvalitetsutveckling och 

rollen som chef. Meningsenheter, det vill säga meningsbärande delar av texten, valdes ut från 

den transkriberade intervjun. Detta gjorde författarna var för sig för att minska risken att 

influera den andres tolkning av intervjun och därmed bevara den förutsättningslösa, induktiva 

ansatsen som författarna arbetade efter.  

 

Författarna analyserade innehållet tillsammans genom att jämföra sina meningsenheter med 

varandra och diskutera sinsemellan om oenighet uppstod. Meningsenheterna sammanställdes, 

och för att underlätta analysen kondenserades de, det vill säga förkortades utan att förändra 

meningsenheternas betydelse. De kondenserade meningsenheterna förseddes sedan med en 

kod, det första steget i abstraktionsprocessen. Meningsenheter med liknande innehåll 

förseddes med samma kod och bildade i sin tur kategorier som beskriver innehållet. 

Kategorierna bildar slutligen teman som på en tolkande nivå sammanfattar den insamlade 

datan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna kom fram till fem 

huvudkategorier i innehållsanalysen; ansvar, rätt inställning till patientsäkerhet, hinder, 

vårdskador samt utvecklingar av patientsäkerhetsarbete. Ett exempel på 

innehållsanalysschema presenteras i Tabell 1 (Bilaga IV). 

 

Trovärdighet 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bedöms trovärdigheten utifrån termerna 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Med en studies giltighet menas huruvida resultatet 

kan anses representativt och karaktäristiskt för det ämne som är avsett att beskrivas. 

Författarna till denna studie har redogjort för forskningsmetoden och diskuterat 

analysprocessen. Därtill har båda författarna läst och analyserat de transkriberade 

intervjuerna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärker dessa handlingar 

tillförlitligheten av en studie. Intervjuguidens relevans testades genom pilotintervjun, vilket 

bidrog ytterligare till studiens tillförlitlighet. Genom att till exempel presentera direkta citat 

från intervjuerna får läsaren möjlighet att själv bedöma studiens tillförlitlighet. Med 

överförbarhet menas huruvida resultatet kan tillämpas till ett större urval (Polit & Beck, 

2012). Genom att presentera en utförlig metodbeskrivning av studien ges läsaren till detta 

arbete möjlighet att själv bedöma studiens grad av överförbarhet. Värt att poängtera är dock 

att kvalitativa intervjustudier alltid kommer att vara präglade av författarna av studien, och att 

arbetet därmed inte kan ses som en objektiv sanning (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke rådde under studiens process, vilket innebar att intervjupersonerna fick 

information om studien för att kunna fatta ett informerat beslut om huruvida de ville delta i 

studien eller inte. I det brev (Bilaga II) som skickades ut till de chefsjuksköterskor som 

författarna var intresserade av att intervjua fanns den information som, enligt Helgesson 

(2006), forskningsdeltagare behöver veta för att kunna fatta ett informerat beslut om huruvida 

de vill delta i en studie eller inte. I brevet presenterade författarna sig som 

sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola som skulle skriva ett självständigt arbete. 

Information om studiens namn, syfte och upplägg framgick.  
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Därtill fick deltagarna information om varför deras deltagande behövdes, och vad ett 

eventuellt deltagande skulle innebära för dem. Författarna poängterade att deltagande i 

studien var helt frivilligt, och att intervjupersonerna när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande om de så önskade, utan att behöva ange något skäl för detta. Kontaktuppgifter till 

författarna lämnades för vidare kontakt och för eventuella frågor.  

 

Konfidentialitet 

 

Intervjupersonernas identitet var endast känd för författarna till studien. Intervjupersonernas 

konfidentialitet bevarades genom att personliga uppgifter såsom namn och arbetsplats 

avidentifierades för läsaren, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Ljudinspelningar 

och transkriberingar av intervjuerna förvarades på privata datorer som endast författarna hade 

tillgång till.  

 

Konsekvenser för deltagarna 

 

Enligt Helgesson (2006) är det viktigt att deltagare inte tar skada av sin medverkan i 

forskningsstudien. Författarna till denna studie säkerställde att intervjupersonerna hade det 

informationsunderlag de behövde för att själva bedöma om deltagandet skulle medföra 

negativa konsekvenser för dem. Informerat samtycke minskar risken för att deltagare ska ta 

skada, eftersom att deltagandet är helt frivilligt och att det är de själva som fattat beslutet att 

medverka. I och med att intervjupersonernas konfidentialitet respekterades eliminerades 

risken att någon läsare av studien skulle veta vilka intervjupersonerna var och därmed koppla 

de till vederbörande sjukhus eller avdelning och därmed leda till konsekvenser för 

intervjupersonerna.  

 

Vetenskaplig hederlighet 

 

De citat från intervjuerna som författarna valt att återge för att illustrera resultatet har justerats 

för att bli språkligt korrekta och lättare för läsaren att förstå. Deras innebörd har dock inte 

ändrats och citaten har inte lyfts ur sina sammanhang för att bättre anpassa författarnas syfte. 

Helgesson (2006) menar att det är av god vetenskaplig hederlighet att alltid redogöra för 

sammanhanget av ett citat för att på så sätt minska risken att citatens innebörd förvrängs, eller 

att de misstolkas av läsaren. Därtill har författarna inte uteslutit några större teman som 

framkom i intervjuerna, vilket Helgesson (2006) menar är viktigt för att undvika att resultatet 

vinklas på ett oärligt sätt.  

  

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas i fem kategorier som identifierats utifrån innehållsanalysen; Ansvar, Rätt 

inställning till patientsäkerhet, Hinder i patientsäkerhetsarbetet, Förekomsten av vårdskador 

samt Utveckling av patientsäkerhetsarbetet. Direkta citat från intervjuerna har använts för att 

illustrera resultatet i studien och presenteras med kursiverad text och indrag.  
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Ansvar 

 

Chefsjuksköterska 

 

Chefsjuksköterskorna uppgav att patientsäkerhetsarbete var en stor del av deras 

ansvarsområde. De beskrev att de hade en mer övergripande blick över avdelningens 

patientsäkerhetsarbete jämfört med de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på 

avdelningen. De menade att chefens patientsäkerhetsperspektiv handlade om att se till att 

avdelningen fungerade på alla plan, att de arbetade effektivt och levde upp till verksamhetens 

ställda mål. Chefsjuksköterskans patientsäkerhetsansvarsområde omfattade även att tänka på 

frågor som patientflöden, bemötande, arbetsmiljö, bemanning och att säkerställa 

vårdpersonalens kompetens.  

 

Som chef kan mitt patientsäkerhetsperspektiv se annorlunda ut gentemot de som är på 

golvet. Jag har ett helikopterperspektiv på ett annorlunda vis. 

 

De beskrev att en av de viktigaste delarna av deras arbete var att kunna erbjuda en god och 

säker vård för patienterna. Som närmaste chef till vårdpersonalen på avdelningen kunde 

chefsjuksköterskan sätta ramar och skapa förutsättningar för att kunna arbeta patientsäkert. Ett 

av deras viktigaste ansvarsområden var således att skapa en så god miljö som möjligt för 

vårdpersonalen att arbeta inom. 

 

Jag är den som ger möjlighet för min personal att jobba på ett bra sätt helt enkelt, jag 

står för någon slags struktur. Jag sätter staketet runt verksamheten så att personalen 

kan jobba på ett tryggt sätt. 

 

Vårdpersonal 

 

Vikten av att ta sitt ansvar som vårdpersonal framkom under intervjuerna, någonting som 

chefsjuksköterskorna kallade för medarbetaransvar. De menade att vårdpersonalen hade ett 

eget ansvar för att följa de rutiner och riktlinjer som fanns på avdelningen. De förklarade att 

de i sin chefsposition kunde informera, uppmuntra och påminna om att följa avdelningens 

rutiner, men att det i slutändan var upp till varje medarbetare att faktiskt fullfölja de befintliga 

rutinerna.  

 

Det är viktigt att man tänker på det, att man känner det ansvaret när man är med 

patienten. Att man tänker ”Jag har faktiskt ansvar för att patienten ska vändas”, och 

inte tror att madrassen själv kan vända patienten, utan att man tar det ansvaret. 

 

För chefsjuksköterskorna handlade medarbetaransvaret även om att ta ansvar för sin egen och 

för avdelningens utveckling. De uppskattade till exempel när medarbetarna tog egna initiativ, 

kom med förslag eller startade egna projekt för att stärka patientsäkerheten på avdelningen. 

En viktig aspekt i medarbetaransvaret var att hålla sig ajour, delta i utbildningstillfällen, och 

föra sina kunskaper vidare. På så sätt kunde både den egna kompetensen stärkas och 

avdelningens utveckling gynnas.  

 

I medarbetarskapet ligger ett eget ansvar. När man får en anställning så handlar det 

också om att ta ansvar för sitt kunnande och sin utveckling. (…) Det ska finnas en 

utbildningskultur, de som jobbar på avdelningen måste ta ansvar för allas utbildning 

på något sätt.  
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Inställning till patientsäkerhet 

 

Chefsjuksköterskorna förklarade hur rätt inställning till patientsäkerhet bland vårdpersonalen 

var en förutsättning för att kunna bedriva ett gott patientsäkerhetsarbete på avdelningen.  

De menade att viljan att arbeta säkert skulle vara någonting naturligt; att det skulle vara en 

självklarhet för varje person att göra sitt yttersta för patientens säkerhet.  

 

Rätt inställning handlade även om ärlighet mot sig själv, att vårdpersonalen inte bara gör 

”rätt” när de vet att de är iakttagna av sin chef eller kollega, utan att rutinerna följs oavsett. 

Flera chefsjuksköterskor beskrev denna inställning i termer av säkerhetskultur som de menade 

skulle vara genomgående i hela avdelningens arbete.  

 

Säkerhetskultur handlar väldigt mycket om att man är ärlig mot sig, att man benhårt 

följer de rutiner som är. Att man inte bara spritar händerna när kollegan tittar på, 

utan att man följer de rutiner som finns, punkt slut. Det är en säkerhetskultur att man 

vet att man är en viktig bricka i spelet, att man vet att det faktiskt spelar roll att man 

sköter sig.  

 

Chefsjuksköterskorna ansåg att denna inställning grundar sig i kunskap. Vårdpersonalen 

behöver veta hur de ska arbeta patientsäkert, det vill säga vilka rutiner de ska följa. Därtill 

behöver de veta varför de åtgärder de utför är viktiga för att motiveras till att följa de 

rutinerna som finns. Insikten om att individuella handlingar är betydelsefulla för patientens 

vård och säkerhet var en annan viktig del som poängterades. Chefsjuksköterskorna såg det 

som en av sina uppgifter att medvetandegöra dessa kunskaper till vårdpersonalen.  

 

Sen gäller det att få med alla medarbetare så att de förstår varför det är så viktigt att 

vi gör det vi gör för patienternas skull, framför allt när det gäller patientsäkerhet. (…) 

Det handlar om att få alla att förstå varför det är så viktigt att vi gör alla saker, så att 

det inte bara blir en ny belastning för alla, ytterligare en sak till som man måste göra. 

Utan man måste förstå hela kedjan: ”Om vi inte gör det här så kan det här och det här 

hända”.  

 

Hinder i patientsäkerhetsarbetet 

 

Tidsbrist 

 

Det största hindret mot patientsäkerheten var enligt chefsjuksköterskorna brist på tid. De 

upplevde att tid var den enskilt viktigaste faktorn för att kunna arbeta patientsäkert. Tid 

behövs för att ge god omvårdnad, arbeta noggrant och följa rutiner, vilket i sin tur gör att färre 

fel begås och att patientens vård blir säkrare. Alla såg tidsbristen som ett ständigt problem 

inom vården och upplevde tidsbristen som den största svårigheten i patientsäkerhetsarbetet.  

 

En av de svåraste grejerna är tid, att man inte hinner förankra sig för det är så mycket 

att göra och för att det är så stressigt. 

 

De gav som exempel att vårdpersonal under tidspress lättare kan missförstå en ordination, 

blanda ihop patienter eller glömma bort att dokumentera en viktig åtgärd som har gjorts.  
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Det här är en akutavdelning, det händer saker hela tiden. Det kan vara en läkare som 

ringer upp och ordinerar någonting på telefon. Sen när jag som sjuksköterska ska gå 

och göra det så blir jag haffad av en anhörig ute i korridoren som vill ställa en massa 

frågor, sen kanske en patient larmar för att han har ont, och så fixar jag det. Sen så 

har det gått en halvtimme och då har jag glömt bort den där första ordinationen. (…) 

När det är mycket som händer är risken att man tappar någonting viktigt på vägen. 

  

Problemet med tidsbrist kunde enligt chefsjuksköterskorna lösas genom att öka bemanningen, 

men de menade att resurserna för att göra detta inte fanns. Enligt dem resulterade detta i att 

avdelningen gick med knappa marginaler, där en grund- eller minimibemanning fanns, men 

att det vid sjukdom eller frånvaro ofta kunde vara svårt att ta in extra personal för att ersätta.  

 

Det är som det är, man måste hålla budgeten på personalen. Men ibland kan det vara 

så att det är tre sköterskor inför en helg som är sjuka, och det är rätt sårbart. För det 

finns ingen övertalighet – vi har en viss grundbemanning och det är 

grundbemanningen vi har. Och blir folk sjuka så har vi inget att ta av riktigt. 

 

Ytterligare ett problem som framkom i intervjuerna var att det inte fanns tillräckligt med 

resurser för att avsätta särskilt tid för utbildningstillfällen och kompetensutveckling, bland 

annat inom ämnet patientsäkerhet.  

 

Ökade krav på vårdpersonal 

 

Chefsjuksköterskorna beskrev hur ett antal olika rutiner hade satts in för att öka 

patientsäkerheten, till exempel olika riskbedömningar och dokumentationsmoment. De 

upplevde dock att dessa nya administrativa rutiner är tidskrävande i sig, och därmed tar tid 

ifrån kontakten med patienterna. Vårdpersonalen får därmed ännu ett arbetsmoment att lägga 

ner tid på. Konsekvensen blir att tidsbristen ökar ytterligare, vilket i sin tur paradoxalt nog 

hotar patientsäkerhetsarbetet. Rutinerna vars ändamål var att förbättra patientsäkerheten blir 

därmed kontraproduktiva genom att de ökar vårdpersonalens arbetsbörda och minskar 

patientkontakten.  

 

När det gäller patientsäkerhet har det blivit mer och mer att det ska föras in i datorer 

vilket gör att man ofta binder sjuksköterskan väldigt mycket till expeditionerna. Så jag 

kan tycka att patientsäkerheten blir lidande på grund av patientsäkerhetsarbetet 

ibland. (…) Man måste skriva i så mycket, så mycket hela tiden att man knappt hinner 

ut till patienterna för att se hur de faktiskt fysiskt mår. 

 

Enligt chefsjuksköterskorna ökade ständigt kraven på att arbeta patientsäkert, men 

avdelningen varken fick mer tid, pengar eller personal för att klara av de ökade kraven. En av 

chefsjuksköterskorna uttryckte en frustration över det som hon upplevde var en dubbelmoral 

ifrån ledningens sida, att förväntningarna på patientsäkerheten blivit större och att 

vårdpersonalen förväntas ta sig an en allt större arbetsbörda utan att resurserna på något sätt 

utökats.  

 

Så det har blivit ett urholkat fenomen, det har blivit ett urholkat ord det här med 

patientsäkerhet. Man har använt det lite för mycket i fel forum. Man talar om det och 

håller det högt men man ger inga mandat för att vi ska kunna klara av det egentligen. 
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Hög omsättning av sjuksköterskor 

 

Den höga omsättningen av sjuksköterskor på avdelningarna framhölls som en 

patientsäkerhetsfaktor. De menade att många nyexaminerade sjuksköterskor börjar på 

avdelningen för att stanna kvar i något eller några år för att sedan byta arbetsplats. Det 

resulterar i en stor rotation av ny personal som inte stannar så länge på avdelningen, vilket 

leder till bristande kontinuitet i personalgruppen.  

 

Den kunskap och kompetens som de samlat på sig försvinner således från avdelningen när de 

byter arbetsplats. Tid och resurser måste även läggas ned på inskolning av ny personal när 

gammal personal slutar.  

 

Den höga rotationen är ett jätteproblem. Man kommer ingenvart, man måste alltid 

börja om från början igen med att bygga kompetensen hos alla nya personer som 

kommer.  

 

Svårigheterna med att få sjuksköterskor att vilja stanna kvar på avdelningen en längre tid 

beskrevs av chefsjuksköterskorna. Ingen av dem hade en konkret lösning på problemet, 

eftersom de menade att sjuksköterskor alltid kommer att vilja förnya sina kunskaper och söka 

nya utmaningar på andra avdelningar.  

 

Mitt största bekymmer nu är försörjningen av sjuksköterskor; att få sjuksköterskor att 

stanna kvar på avdelningen, att få sjuksköterskor att fördjupa sig, att få sjuksköterskor 

att inte efter två år ge sig iväg igen, och inte hela tiden behöva fylla på med nyfärdiga 

sjuksköterskor (…) Det är klart att alla, även nyfärdiga, måste jobba patientsäkert 

men det blir aldrig den där fördjupningen. För det behövs i det här arbetet, man 

behöver fördjupa sig och det kan man först om man stannar kvar. 

 

Chefsjuksköterskorna menade inte att det var någonting fel i sig på nyexaminerade 

sjuksköterskor, men menade att avdelningen behövde en balans mellan erfarna och nya, 

oerfarna sjuksköterskor. Detta för att nyexaminerade sjuksköterskor behöver tid för att 

komma in i sin nya roll, lära sig yrket och avdelningens rutiner. Med allt det nya de har att 

tänka på blir det därmed svårare för dem att reflektera över vad de kan göra för att bidra till 

avdelningens utveckling.  

 

Man är så fokuserad vid först sin egen yrkesroll, sen att lära sig specialiteten som man 

hamnar inom. Man förkovrar sig då kanske mest för sin egen skull, inte för att 

utveckla kliniken eller enheten, utan man bygger på sig själv. Sen kanske man slutar 

efter ett år, och då är det svårt att få till förändringar. 

 

Sjuksköterskelön 

 

Flera av chefsjuksköterskorna lyfte fram de låga sjuksköterskelönerna som ett 

patientsäkerhetsproblem. Lönen nämndes som en betydelsefull faktor till varför många 

sjuksköterskor så ofta väljer att byta arbetsplats, och bidrog därmed till den höga 

personalomsättningen som hotade patientsäkerheten. De ansåg att höjda löner kunde vara en 

drivkraft för sjuksköterskor att stanna kvar, men trodde ändå inte att det skulle lösa problemet 

med den höga personalomsättningen.  
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Man behöver en liknande gång som läkarna, de stannar mycket längre. Det måste till 

politiska beslut. Lönen är ett incitament för att stanna kvar, men jag tror inte att höjda 

löner egentligen gör någonting åt den här biten, folk kommer ändå alltid vilja byta 

jobb. 

 

Lönen påverkade och försvårade även vid rekrytering av ny personal. Chefsjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade någon auktoritet att påverka lönesituationen, men ansåg likväl att 

det var en viktig fråga att diskutera, framför allt när det gällde patientsäkerhet.  

 

På frågan om vad som ansågs vara det största hotet mot patientsäkerheten svarade en 

chefsjuksköterska: 

 

Just nu skulle jag nog säga sköterskelönerna. Vi har svårt att få tag i sjuksköterskor, 

det är faktiskt ett hot mot patientsäkerheten. Vi har svårt att hålla på vår personal 

inom akutsjukvården för att våra löner är för dåliga. Vi har mycket rotation och 

mycket nya systrar. (…) Jag som chef hamnar i kläm. Jag har inga mandat att sätta 

några högre löner men jag får inget folk. Så ser det ut inom akutsjukvården och det är 

ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 

Även om chefsjuksköterskorna ansåg att sjuksköterskelönerna var för låga så tyckte inte alla 

att det fanns ett samband mellan lönesituationen och patientsäkerhet. De ansåg att 

sjuksköterskorna ändå var motiverade att arbeta patientsäkert, och alltid gjorde sitt yttersta för 

patienterna. En chefsjuksköterska uttryckte sig: 

 

 Även om lönerna inte är bra inom vården så tror jag att alla gör sitt bästa just när det 

gäller säkerhet för patienterna. (…) Jag tycker de är jätteduktiga. 

 

Bristande kommunikation 

 

Kommunikation lyftes fram som en av de största svårigheterna i patientsäkerhetsarbetet. 

Missförstånd och bristande kommunikation kunde uppstå på flera olika nivåer, till exempel 

mellan vårdpersonal och patient, mellan vårdpersonal emellan, och mellan chefsjuksköterskan 

och vårdpersonalen. Samtliga chefsjuksköterskor tyckte att kommunikation var ett område 

som behövde förbättras.  

 

Det svåraste vi har är vår kommunikation. Vi är bra på mycket och vi är inte dåliga på 

kommunikation, men det är där det finns en helklar förbättringspotential. Tittar man 

på avvikelsehanteringen, inte bara på det här sjukhuset utan i det stora hela, så är det 

kommunikation som de allra flesta avvikelser handlar om. 

 

Jag tror att sjukvårdens största problem är informationsöverföringen. Det är så lätt 

att saker hamnar fel eller försvinner på vägen. (…) Men det är mänskligt och det 

kommer vi aldrig ifrån. 

 

Kommunikationssvårigheter kunde uppstå i situationer där vårdpersonalen försökt instruera 

eller förklara någonting för patienten. Chefsjuksköterskorna gav kommunikationen mellan 

vårdpersonalen och patienter med ökad fallrisk som ett exempel. De förklarade att patienter 

med hög fallrisk var vanliga inom ortopedi, eftersom vårdkontakten ofta föranletts av en 

fraktur orsakad av en fallolycka. Därtill kunde många av patienterna på avdelningen vara 

nyopererade.  
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Vårdpersonalen behövde då förklara för dem att inte förflytta sig utan att först tillkalla hjälp. 

Kommunikationen var inte alltid framgångsrik eftersom många patienter ändå steg upp själva, 

då de upplevde att de inte ville vara till besvär. Det kunde resultera i att flertalet patienter föll. 

En annan svårighet var kommunikationen med patienter som hade svårt att förstå eller följa 

instruktioner, på grund av till exempel en demenssjukdom eller konfusion. Även 

kommunikationen vårdpersonal emellan kunde vara bristfällig. Chefsjuksköterskorna uppgav 

att de flesta avvikelser inom vården handlade om kommunikation.  

 

Bristerna uppenbarade sig framför allt i överrapporteringen, både den mellan vårdpersonalen 

på avdelningen vid skiftbyten, och den med andra avdelningar och enheter på sjukhuset, till 

exempel med akutmottagningen eller uppvakningsenheten från operation. De tyckte samtidigt 

att överrapporteringen förbättrats avsevärt sedan införandet av ett standardiserat 

kommunikationssätt införts på sjukhusen. Risken vid bristfällig kommunikation var att viktig 

information om patienten föll bort, eller att missförstånd uppstod om vem som skulle utföra 

vilka ordinationer. De menade att det lätt kunde bli missförstånd när många personer var 

involverade i patientens vård; bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, och 

studenter. Då var det särskilt viktigt att vara tydlig i sin kommunikation. 

 

Det kan bli patientosäkert när det är många kockar inblandade. Då gäller det att den 

ansvariga sjuksköterskan ser till att det som är sagt under ronden faktiskt blir gjort. 

Det kan lätt bli missförstånd, en sak kanske inte blir gjord överhuvudtaget för att alla 

tror att någon annan har gjort det. 

 

I stort upplevde chefsjuksköterskorna att kommunikationen mellan de själva och 

vårdpersonalen var bra. Ibland ansåg de dock att kommunikationen var bristfällig, framför allt 

när den information de försökte förmedla inte fick gehör bland vårdpersonalen.  

 

Det händer ganska ofta att de inte följer rutinerna, och det kan bli ganska tröttsamt. 

Varför gör 75 procent av oss det här och 25 procent gör det inte? (…) Det är det här 

med information hela tiden, och det är inte information, det är tjat till slut. 

 

I den situationen kunde chefsjuksköterskorna istället uppmuntra till diskussion inom 

personalgruppen, så att de sinsemellan kunde diskutera problemet med bristande motivation 

till att följa rutiner. Ökad kunskap var ytterligare ett verktyg för att komma tillrätta med 

problemet. Kommunikationen blev således en mer jämlik dialog, snarare än en ensidig 

informationsöverföring från chefsjuksköterskans sida.  

 

Förekomsten av vårdskador 

 

Chefsjuksköterskorna upplevde förekomsten av vårdskador inom vården i stort som ett 

allvarligt problem, en uppfattning som de delade med sin vårdpersonal på avdelningen. För 

dem var patientsäkerhetsarbete och förebyggande åtgärder av vårdskador därför en hög 

prioritet på avdelningen. Vidare ansåg de att det var viktigt att sträva efter att uppnå en 

nollvision av vårdskador.  

 

Det är ett alldeles för högt antal vårdskador. (…) Vi borde vara som flyget, ha någon 

slags nolltolerans. Vi är så högt utbildade allihop som jobbar här så det ska inte 

behöva förekomma känner jag. Det är egentligen en skam för våra yrkeskårer att vi 

åsamkar patienter vårdskador och man borde verkligen gå in och titta var det händer 

och punktmarkera de värst utsatta områdena. 
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Enligt chefsjuksköterskorna behövde vården arbeta på ett liknande sätt som andra 

högriskverksamheter. De menade att nollvisionen för skador borde vara likvärdig, men 

påpekade samtidigt att vårdens förutsättningar var annorlunda och att förhindrandet av alla 

vårdskador därmed skulle vara svår att förverkliga. På frågan om de trodde att vården 

någonsin kunde bli helt fri från vårdskador svarade två chefsjuksköterskor: 

 

Jag tror man måste ha det som vision. Om man tittar på Trafikverket så har de faktiskt 

kommit jättelångt med den visionen, men de har samtidigt mycket mer pengar. Vi har 

inte samma möjligheter inom vården – vi vet vad vi behöver, fast vi har inga pengar. 

Så därför går det inte riktigt att jämföra, men visionen måste vara densamma tycker 

jag. 

 

Det är såklart att man vill ha nollvision, att ingenting får hända. Samtidigt måste man 

ändå vara ärlig och säga att så kommer det inte att vara. Det här är inte flygtrafiken 

där vi kan ha checklistor på precis allting, för det är trots allt människor vi jobbar 

med. Men man har en intention att ingenting ska hända. Det viktiga är att om 

någonting händer, att man alltid lär sig av det och minska riskerna för att det ska 

hända igen. 

 

Informera patienten 

 

Vikten av att se patientens behov av information och bekräftelse efter en inträffad vårdskada 

framhölls i intervjuerna. Efter att vårdskadan skett behövde patienten information om vad som 

hade hänt och vilka åtgärder som skulle vidtas efteråt. I detta skede var det viktigt att 

vårdpersonalen alltid var uppriktig mot patienten och bemötte patientens alla frågor.  

 

Om det sker en vårdskada så är det jätteviktigt att bekräfta patienten att säga att ”ja, 

du fick det här på grund av att det här och det här hände”, för då mår patienten 

mycket bättre. (…) Så det är viktigt att bekräfta patienten att det faktiskt har hänt, man 

kan be om ursäkt till och med, att man inte bara sopar det under mattan. 

 

Stödja vårdpersonal 

 

Chefsjuksköterskorna var eniga om att vårdpersonal blir illa berörda när en vårdskada 

inträffat på avdelningen, framför allt när de själva varit involverade i incidenten. De kunde 

känna sig ledsna, osäkra, oroliga, och känna skuld. Vårdpersonalen har ett stort behov av stöd 

om de har varit involverade i en situation där en patient skadats. I denna svåra situation kunde 

chefsjuksköterskan erbjuda stöd genom att lyssna och ställa upp för dem. 

 

Det är klart att det är jobbigt och då behöver den personalen mycket stöttning, särskilt 

om man själv känner att man har gjort någonting där man har orsakat någon patient 

något slags lidande. 

 

Jag finns här om de vill prata av sig. De får gråta om de behöver (…) och sen om de 

behöver mer professionell hjälp så stöttar vi mot det också förstås. 
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Det var vanligt att vårdpersonalen kunde känna skuld över situationen, även om 

chefsjuksköterskorna poängterade att vårdskador ofta uppstod på grund av organisatoriska fel 

– som till exempel tidspress, bristande rutiner, dåligt märkta läkemedel och undermålig 

kommunikation – och inte som personbundna fenomen. De berättade att det var viktigt för 

vårdpersonalen att kunna ventilera sina tankar och känslor efter vårdskadan, inte bara för sin 

egen skull, utan även för att diskussionen i sig var ett led i hanteringen.  

 

Utveckling av patientsäkerhetsarbetet 

 

Öppenhet 

 

Samtliga chefsjuksköterskor tyckte att öppenhet var en förutsättning för att utveckla 

patientsäkerhetsarbetet. De menade att det var viktigt inom arbetsgruppen på avdelningen att 

kunna ta upp olika patientsäkerhetsfrågor, så att händelser, inträffade vårdskador, brister i 

rutiner och risker kunde diskuteras öppet. Genom att tillsammans bearbeta dessa frågor kan 

avdelningen komma vidare och utvecklas i sitt patientsäkerhetsarbete. Enligt dem var en 

öppen miljö där alla kan komma till tals en förutsättning för att kunna ha en ständig dialog.  

 

Man måste kunna prata öppet när saker händer för att göra det bättre, så att det inte 

händer någon annan patient. (…) Det tycker jag är viktigt för då kan man komma 

vidare. 

 

Chefsjuksköterskorna ansåg att de som chefer kunde bidra till ett mer öppet klimat genom att 

ställa frågor, uppmuntra till diskussioner och stödja vårdpersonalen istället för att 

skuldbelägga dem. Det var viktigt för dem att känna sig trygga att vädra sina åsikter och inte 

känna sig rädda för att bli kritiserade. Arbetsplatsträffar och andra möten nämndes som 

viktiga plattformar för att hålla diskussioner om patientsäkerhet levande.  

 

Och så gäller det att man vågar såklart, att det är ett öppet klimat så att man kan våga 

påtala risker. Hierarkiska strukturer gör ibland att man inte kan göra det, eller att 

vissa inte vågar. 

 

Enligt chefsjuksköterskorna var det viktigt att inte bara diskutera de situationer där någonting 

negativt inträffat, utan att även lyfta fram när det gått bra för patienten. Vårdpersonalen kunde 

dra lärdomar av att identifiera de faktorer som bidrog till att patienten fick en god och säker 

vård och diskutera vad det var de gjorde som var bra, så kallade positiva händelseanalyser. 

Fokus blir då inte bara på det som brister, utan även på det som fungerar bra.   

 

Vi börjar mer och mer att analysera varför saker faktiskt går bra så ofta, snarare än 

att se varför det gick dåligt. Man börjar vända lite på begreppen och titta på positiva 

händelseanalyser istället. 

 

Kompetens 

 

Avdelningarna arbetade på flera sätt med kompetensutveckling, vilket chefsjuksköterskorna 

tyckte var ett effektivt sätt att engagera vårdpersonalen till att ta en mer aktiv roll i 

utvecklingen av avdelningens patientsäkerhetsarbete. Flera av avdelningarna arbetade med 

fokusgrupper, där vårdpersonalen på avdelningen kunde välja ett intresseområde att fördjupa 

sig i, exempelvis hygien, trycksår, nutrition eller fallrisk.  



 20 

Fokusgrupperna kunde arbeta med att lyfta fram nya rön inom intresseområdet och presentera 

dessa för resten av avdelningen. Fokusgrupperna kunde även arbeta med att ta fram nya mål 

inom fokusområdet för avdelningen att sträva efter. Ytterligare ett sätt att höja kompetensen 

var genom att anordna utbildningstillfällen om olika områden inom patientsäkerhet. De 

menade att ökad kunskap och förståelse bland vårdpersonalen bidrog till att utveckla 

patientsäkerheten.   

 

Här jobbar vi mycket med att höja kompetensen på personalen, för det är i slutändan 

också patientsäkerhet. Folk måste förstå varför de gör saker, man måste ha någon 

liten morot för att göra rätt. Det kan inte bara komma från toppstyret. Förstår man 

varför man måste göra på ett visst sätt så är man mer benägen att göra det. 

 

Avvikelsehantering som ett verktyg i förbättringsarbetet 

 

Avvikelsehantering var enligt chefsjuksköterskornas erfarenhet ett effektivt verktyg i 

utvecklingen av patientsäkerheten. De gav vårdpersonalen möjligheter att uppmärksamma de 

brister och fel som uppstod. En förutsättning för att avvikelser blir skrivna är att det finns en 

kultur av öppenhet och en icke-skuldbeläggande atmosfär. Flera chefsjuksköterskor menade 

att avvikelser skulle ses som någonting positivt och som ett lärandetillfälle. Poängen var 

således inte att peka ut eller skuldbelägga någon enskild person, utan att lyfta fram det som 

behövde förbättras.  

 

Det ska bli ett lärande, det är det som är meningen. Det är därför vi är så noga med 

att försöka fånga upp där vi brister. Känner man sig utsatt eller att man blir straffad 

så händer det ingenting, utan allt det här måste vara ett lärande som gör att det blir 

förbättringar. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva chefsjuksköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete på ortopediska avdelningar. Författarna valde därför att genomföra en 

kvalitativ intervjustudie då detta anses vara den lämpligaste metoden för att belysa 

människors flerdimensionella och unika erfarenheter enligt Trost (2010). Studiens syfte styrde 

därmed valet av metod, vilket enligt Trost (2010) är riktigt. Arbetet hade sannolikt även 

kunnat utföras som en kvantitativ studie, men eftersom att författarna fann att det befintliga 

forskningsutbudet var begränsat valde författarna att istället utföra en kvalitativ studie. 

Författarna var dessutom intresserade av att utforska den kliniska tillämpningen av 

patientsäkerhetsarbete i Sverige, och ansåg att intervjustudier var en mer passande metod för 

detta än en kvantitativ metod. 

 

Totalt intervjuades sex chefsjuksköterskor. Författarna ansåg att sex intervjuer var ett lämpligt 

antal intervjuer utifrån studiens omfattning och tidsram. Författarna hade därmed utrymme att 

göra utförliga innehållsanalyser och tolkningar av de intervjuer som genomförts. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) och Trost (2010) styrs den kvalitativa studiens vetenskaplighet inte av 

hur många intervjuer som genomförts, utan snarare av att de inkluderade intervjuerna är av 

god kvalitet och är noggrant genomförda och analyserade. Författarna tror att ett större antal 

intervjuer hade kunnat bidra till att gemensamma teman tydligare skulle belysas, men enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) ökar fler intervjuer inte nödvändigtvis en studies trovärdighet. 
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Den kvalitativa studiens syfte är trots allt att beskriva ett antal människors upplevda 

verkligheter, och har inte för avsikt att presentera några statistiska generaliseringar menar 

Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Författarna var intresserade av att intervjua chefsjuksköterskor om deras erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete eftersom de enligt Fransson Sellgren (2009) har ett brett ansvars-

område med unika arbetsuppgifter som skiljer sig mot de som övriga sjuksköterskor har. 

Författarna såg det därför som sannolikt att de skulle ha ett annat perspektiv på 

patientsäkerhetsarbete än övriga sjuksköterskor på samma avdelning.  

 

Åtta av de 14 chefsjuksköterskor som tillfrågades om att delta i arbetet tackade nej. Den 

vanligaste orsaken som uppgavs till att inte delta var tidsbrist. En av de tillfrågade 

chefsjuksköterskorna tackade nej på grund av att hon nyligen tillträtt tjänsten och inte kände 

att hon hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna bidra till intervjun. Eftersom det var 

svårt att få ihop intervjuer inkluderades en person som inte mötte urvalskriterierna. 

Intervjupersonen som inte mötte urvalskriterierna hade arbetat i mer än tio år som 

chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning men gjorde inte längre det när intervjun 

genomfördes. I och med att syftet av studien var att beskriva chefsjuksköterskors erfarenheter 

av patientsäkerhetsarbete bedömdes hon ändå vara en lämplig intervjuperson, eftersom att hon 

hade mångårig erfarenhet av att vara just chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning. 

Författarna bedömde ändå att hennes erfarenheter var värdefulla och ännu aktuella, i och med 

att hon arbetat som chefsjuksköterska på en ortopedisk avdelning i 15 år, och endast varit 

ifrån avdelningen under tre år. Eftersom denna chefsjuksköterskas kommentarer hade mycket 

gemensamt med övriga chefsjuksköterskors erfarenheter tror författarna inte att resultatet 

påverkats avsevärt av att inkludera denna chefsjuksköterska. 

 

Endast chefsjuksköterskor på ortopediska avdelningar ingick i urvalskriterierna. Anledningen 

till detta var för att göra en begränsning till ett verksamhetsområde inom vården, då gruppen 

chefsjuksköterskor på samtliga somatiska avdelningar på Stockholms akutsjukhus hade varit 

en alltför omfattande urvalsgrupp. Valet föll på ortopedi eftersom att utförda mätningar (LÖF, 

2012; Öhrn, 2006) visar att en tredjedel av all vårdskador som anmäls är inom den 

ortopediska verksamheten. Studiens överförbarhet till andra verksamhetsområden inom hälso- 

och sjukvården har författarna diskuterat sinsemellan. Med överförbarhet menas den grad till 

vilken studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang och till andra grupper (Polit & 

Beck, 2012). Författarna tror inte att resultaten speglade en bild som var unik för ortopedin, 

eftersom att intervjuerna handlade om patientsäkerhet i allmänhet, och inte hade ett särskilt 

fokus på ortopedi. Författarna anser därför att de erfarenheter som beskrevs i intervjuerna 

sannolikt skulle kunna vara gemensamma med de tillhörande chefsjuksköterskor inom andra 

verksamheter, som till exempel medicin, kirurgi eller gynekologi. Å andra sidan är 

undersökningsgruppen begränsad, vilket försvårar överförbarheten. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) är det dock i slutändan upp till läsaren att bedöma studiens grad 

av överförbarhet. 

 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. I och med att både författarna var oerfarna i 

sammanhanget kunde de ta stöd av varandra under intervjuns gång. Detta är enligt Trost 

(2010) en av fördelarna med att vara två intervjuare. Om samarbetet mellan intervjuarna 

fungerar bra är det dessutom mer sannolikt att de täcker in ett större spann av information, till 

exempel genom att den ena ställer följdfrågor som den andra inte tänkt på. Nackdelen kan 

vara att intervjupersonen upplever en obalans i maktförskjutningen och känner sig 

underlägsen intervjuarna (Trost, 2010).  
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Författarna till denna studie har försökt att jämna ut maktassymmetrin genom att samtliga 

deltagare genom sitt informerade samtycke getts möjligheten att själva bestämma över sin 

egen medverkan i studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjusituationen i sig 

inte är ett samtal mellan två jämlika parter, eftersom det finns en maktassymmetri i relationen 

mellan intervjuare och intervjuperson. Maktassymmetrin uppenbarar sig bland annat i att det 

är intervjuaren som fastställer ämnet och styr intervjun genom att bestämma vilka frågor och 

följdfrågor som ska ställas.  

 

För att ge intervjupersonerna ytterligare ett område att bestämma över gavs de möjligheten att 

själva välja var intervjun skulle äga rum. Chefsjuksköterskorna valde alla sina egna kontor 

eller samtalsrum på avdelningen där de arbetade, där det var sannolikt att de kände sig trygga. 

Ett av de viktigaste kraven på en intervjuplats är att det ska kännas tryggt för den som blir 

intervjuad anser Trost (2010). Önskvärt är även att platsen är ostörd så att intervjun inte blir 

avbruten (Polit & Beck, 2012). Eftersom intervjuerna flöt på och ingen blev avbruten visade 

det sig att valen av plats var idealiska.  

 

Genom att tillämpa en induktiv ansats har författarna till föreliggande studie på ett 

förutsättningslöst sätt låtit intervjuernas innehåll styra analysprocessen. Den induktiva 

ansatsen lämpar sig enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) för kvalitativa 

innehållsanalyser där individers erfarenheter eller upplevelser behandlas. Resultatet av 

innehållsanalysen lyfte fram de erfarenheter som chefsjuksköterskorna hade av 

patientsäkerhetsarbete. Resultatet som framkom överensstämde således med det ämne som 

studien ursprungligen hade för avsikt att utforska. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar att studier vars resultat är representativa för det som initialt var ämnat att beskriva 

därmed har hög giltighet. Författarna kan därför dra slutsatsen att den valda metoden 

besvarade arbetets syfte.  

 

Skapandet av en intervjuguide vars tillämplighet testades genom en pilotintervju, samt det 

faktum att båda författare analyserade intervjumaterialet var två olika sätt att höja studiens 

tillförlitlighet. På olika sätt har läsaren getts möjlighet att själv bedöma studiens 

tillförlitlighet. Till exempel har den metod som använts beskrivits i detalj och diskuterats. 

Direkta citat har även lyfts fram ur intervjuerna och presenterats i resultatdelen. Denna studie 

är dock, som med alla kvalitativa intervjustudier, endast en reflektion av författarnas egen 

förståelse och tolkning av intervjuerna och är på intet sätt avsedd att uppfattas som en 

objektiv sanning (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Resultatdiskussion 

 

Patientsäkerhetsarbete beskrevs som en av de viktigaste delarna i chefsjuksköterskans 

ansvarsområde. De såg det som deras skyldighet att kunna erbjuda en god och säker vård för 

alla patienter på avdelningen, vilket stadgas i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Ett 

återkommande uttryck var hur de satte ramar för hur vårdpersonalen ska arbeta patientsäkert. 

De kunde göra det genom konkreta insatser, som att ta fram riktlinjer och rutiner, hantera 

avvikelser och göra händelseanalyser, vilket även beskrivs av Fransson Sellgren (2009). 

Chefsjuksköterskorna uppgav att de även kunde påverka patientsäkerhetsarbetet på ett mer 

indirekt sätt, genom att till exempel påverka kulturen och uppmuntra till ett öppnare klimat på 

avdelningen. Aktuell forskning (Sammer & James, 2011) bekräftar hur betydelsefull 

chefsjuksköterskans ledarskap är för avdelningens säkerhetskultur, och framhäver det som 

den enskilt viktigaste faktorn för utformandet av säkerhetskulturen.  
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Chefsjuksköterskorna beskrev hur de i sin chefsposition kunde skapa en trygg miljö för 

vårdpersonalen att arbeta inom, och ta fram riktlinjer och rutiner för att utveckla 

patientsäkerheten. Dock poängterade de att patientsäkerhetsarbetet endast kunde vara effektivt 

när alla medarbetare på avdelningen tog sitt ansvar för att arbeta säkert. Chefsjuksköterskorna 

menade, i likhet med Lindh och Sahlqvist (2012), att det inte räcker med att riktlinjer och 

rutiner finns, de måste även följas för att de ska bli effektiva.  

 

Medarbetaransvaret som beskrevs i intervjuerna finns även reglerat i Patientsäkerhetslagen (6 

kap., § 2, SFS, 2010:659) där det står att hälso- och sjukvårdspersonalen själva ansvarar för 

att de fullföljer sina arbetsuppgifter. Vårdpersonalen är enligt § 4 i samma kapitel skyldiga att 

ständigt arbeta för att bevara en hög nivå på patientsäkerheten på arbetsplatsen.   

 

Tillräckligt med tid och bemanning beskrevs som de viktigaste förutsättningarna för att 

bedriva patientsäkert arbete. Samtidigt ansåg de att det inom vården var ont om både tid och 

bemanning, och att tids- och personalbristen därmed blev bland de svåraste hindren i 

patientsäkerhetsarbetet. De menade att risken för att begå fel ökade under tidspress, vilket 

sjuksköterskor i en studie av Tang et al. (2007) uppger som en vanlig orsak till att 

vårdpersonal begår misstag. Chefsjuksköterskorna upplevde därtill att kraven på 

vårdpersonalen ökade och att de i takt med det fick fler och fler arbetsuppgifter, utan att 

bemanningen utökades. Samma personalgrupp förväntades därmed att ta sig an en allt större 

arbetsbörda, en ekvation som ansågs ohållbar. Forskning av Olson et al. (2009) visar att 

patientsäkerheten riskerar att försämras när det ställs orimligt höga krav på vårdpersonalen. 

Pressen av att försöka tillgodose både verksamhetens och patienternas krav kan bli 

övermäktiga för en redan tidspressad personalgrupp. En tillräcklig bemanning skapar mer tid 

och är således nödvändig för att upprätthålla en patientsäkerhet av hög kvalitet, vilket både 

chefsjuksköterskorna och aktuell forskning (Olson et al., 2009) slår fast vid.  

 

Hög omsättning av sjuksköterskor upplevdes av chefsjuksköterskorna som ett hinder i 

patientsäkerhetsarbetet. Enligt dem ledde det till en bristande kontinuitet i personalgruppen 

och till en ständig dränering av kompetens. Nyanställning och inskolning av nya 

sjuksköterskor var dessutom både tids- och resurskrävande. Allt detta bidrog till varför den 

höga rotationen av sjuksköterskor sågs som ett indirekt hot mot patientsäkerheten. Vidare 

visar en studie av O’Brien-Pallas, Murphy, Shamian, Li och Hayes (2010) att det finns ett 

direkt samband mellan en hög personalomsättning på avdelningen och sannolikheten för 

misstag att begås. Studien fann att ju högre omsättningen av sjuksköterskor var, desto fler fel 

begicks. De menade att sjuksköterskor som trivdes på sin arbetsplats stannade kvar längre, 

vilket även Beecroft, Dorey och Wenten (2008) bekräftar. Beecroft et al. (2008) menar 

dessutom att lönen är en avgörande faktor för att få sjuksköterskor att vilja stanna kvar på sin 

arbetsplats. Chefsjuksköterskorna i föreliggande studie såg ett liknande samband mellan låga 

löner och den höga omsättningen av sjuksköterskor. Därtill upplevde de att de försattes i en 

svår position i och med att de inte hade någon möjlighet att påverka lönerna. Samtidigt 

menade de att den höga rotationen var ett komplicerat problem som inte enbart kunde lösas av 

höjda löner.  

 

Oerfarenhet och osäkerhet bland nyexaminerade sjuksköterskor var ett annat 

patientsäkerhetsproblem enligt både chefsjuksköterskorna och aktuell forskning (Tang et al., 

2007). Chefsjuksköterskorna såg det som en nackdel att ha en hög andel nyexaminerade 

sjuksköterskor i personalgruppen. De menade att nya, oerfarna sjuksköterskor ofta lade 

mycket fokus på att lära sig sin nya yrkesroll, avdelningens specialitet och sjukhusets rutiner.  
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Fokus låg därmed på den egna professionella utvecklingen, snarare än på avdelningens 

förbättringsarbete i patientsäkerhetsfrågor. I studien av Tang et al. (2007) uppger 

sjuksköterskor att oerfarenheten bland nyexaminerade sjuksköterskor, i kombination med 

andra faktorer som till exempel en hög arbetsbörda, bidrar till att fel begås.  

 

Forskning av De Freitas et al. (2006) visar att det bland sjuksköterskor finns en rädsla över att 

bli bestraffad av att ha varit involverad i en händelse där en vårdskada uppkommit, eller där 

det varit risk för skada. De menade att rädslan för bestraffning hindrade sjuksköterskorna från 

att prata öppet om vad som hänt, och på så sätt komma vidare och ta lärdomar av händelsen 

(De Freitas et al., 2006). I likhet menade chefsjuksköterskorna i föreliggande studie att 

avsikten med avvikelsehantering och händelseanalyser aldrig var att bestraffa eller peka ut 

någon enskild individ, utan att ta lärdom av händelsen för att på så sätt göra förbättringar. De 

får stöd av § 3 i Patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) tredje kapitel som berör vårdgivarens 

skyldighet att utreda händelser där en vårdskada skett, alternativt riskerat att uppstå (SFS, 

2010:659). Chefsjuksköterskorna menade att syftet med avvikelsehanteringen är att förhindra 

eller minimera risken för att en liknande händelse ska drabba andra patienter i framtiden.  

 

Chefsjuksjuksköterskorna betonade vilket stort problem en eventuell vårdskada kunde 

innebära för patienten och för vården, och framhöll därför vikten av att analysera varför de 

uppstod. Enligt deras erfarenhet begicks misstag främst på grund av bakomliggande 

organisatoriska brister snarare än individuella felsteg, ett synsätt som aktuell forskning (Brady 

et al., 2009) stödjer. Exempelvis tyckte de att bristande kommunikation i organisationen var 

en vanlig orsak till att missförstånd och fel uppstod, vilka i sin tur kunde bidra till att en 

vårdskada inträffade. Även studier av Törner (2008) och Sammer och James (2011) 

framhåller betydelsen av en fungerande kommunikation i personalgruppen som en viktig 

faktor i patientsäkerhetsarbetet. Vidare framhåller studier av Blouin och McDonagh (2011) 

och Törner (2008) ledarskapets betydelse för att bidra till en öppen kommunikation på 

avdelningen, en poäng som även chefsjuksköterskorna framhöll. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004a) är hälso- och sjukvården en verksamhet fylld med risker, som 

därmed kräver en hög standard på patientsäkerheten. Flera av chefsjuksköterskorna drog 

paralleller mellan vårdens patientsäkerhetsarbete och andra högriskverksamheters arbete för 

att minska skador och olyckshändelser. De menade att vården behöver anamma samma 

nollvision för skador som de andra verksamheterna tillämpar. Även Lindh och Sahlqvist 

(2012) och Brady et al. (2009) menar att vården har mycket att lära sig av hur andra 

högriskverksamheter – exempelvis flyget, rymd- och kärnkraftsindustrin – arbetar för att 

förebygga olyckor. De menar att vården, i likhet med dessa branscher, handlar om 

interaktionen mellan människan och tekniken, och att det i detta samspel lätt kan uppstå fel. 

Samtidigt menar Lindh och Sahlqvist (2012) att vården, till skillnad från de andra 

högriskverksamheterna, inte består av standardiserade moment och därför inte kan övervakas 

och kontrolleras på samma sätt. Därtill kan patientens sjukdomsbild vara komplicerad och 

oförutsägbar, vilket gör varje patient och dennes behandlingsplan unik. De får medhåll av 

chefsjuksköterskorna i denna studie, som menar att vården i högre grad än de andra 

högriskverksamheterna handlar om mänsklig interaktion, vilket till sin natur är både komplex 

och omöjlig att standardisera. Chefsjuksköterskorna såg detta faktum som en av de största 

utmaningarna i patientsäkerhetsarbetet, men menade likväl att målet för 

patientsäkerhetsarbetet alltid borde vara nollvision för vårdskador.  
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Slutsats 

 

Resultatet visade att chefsjuksköterskor har stora möjligheter att påverka avdelningens 

patientsäkerhetsarbete. De kan påverka genom att skapa förutsättningar för patientsäkerhet 

och bidra till en kultur av öppenhet och kunskap, och uppmuntra varje anställd till att förstå 

betydelsen av sitt medarbetaransvar. Samtidigt finns det svårigheter i patientsäkerhetsarbetet 

som chefsjuksköterskan inte har möjlighet att styra över i lika hög grad. Till exempel 

upplevdes tidsbrist som det största hindret i patientsäkerhetsarbetet.  

 

Chefsjuksköterskorna ansåg att lösningen var att öka bemanningen, men att resurserna för att 

möjliggöra det inte fanns tillgängliga. Den höga omsättningen av sjuksköterskor och låga 

sjuksköterskelöner var ytterligare två faktorer som uppfattades som problem men hade 

begränsade möjligheter att påverka. Chefsjuksköterskorna upplevde således att de hade både 

möjligheter och begränsningar i patientsäkerhetsarbetet. Under alla omständigheter menade 

de att målet för patientsäkerhetsarbetet alltid ska vara en nollvision för vårdskador.  

 

Förslag till fortsatta studier 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det vore intressant om motsvarande intervjustudie 

gjordes med sjuksköterskor och undersköterskor verksamma på liknande avdelningar. 

Författarna ser behovet av att jämföra huruvida chefsjuksköterskornas erfarenheter av 

patientsäkerhetsarbete överensstämmer med den övriga vårdpersonalens erfarenheter. Vidare 

uppfattar författarna att forskningen i nuläget är begränsad vad gäller sambandet mellan 

sjuksköterskelöner och patientsäkerhet. Författarna anser att det vore en viktig fråga för 

framtida forskning att undersöka.   

 



 26 

REFERENSER 

 

Aissaoui, N., Martins, E., Mouly, S., Weber, S., & Meune, C. (2009). A meta-analysis of 

bedrest versus early ambulation in the management of pulmonary embolism, deep vein 

thrombosis, or both [Elektronisk version]. International journal of cardiology, 137(1), 37-41. 

 

Beecroft, P. C., Dorey, F., & Wenten, M. (2008). Turnover intention in new graduate nurses: 

a multivariate analysis [Elektronisk version]. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 41-52. 

 

Benjamin, D. M. (2003). Reducing medication errors and increasing patient safety: case 

studies in clinical pharmacology [Elektronisk version]. Journal of clinical pharmacology, 

43(7), 768-83. 

 

Blouin, A. S., & McDonagh, K. S. (2011). Framework for patient safety, part 1: culture as an 

imperative [Elektronisk version]. The journal of nursing administration, 41(10), 397-400. 

 

Brady, A. M., Malone, A. M., & Fleming, S. (2009). A literature review of the individual and 

systems factors that contribute to medication errors in nursing practice [Elektronisk version]. 

Journal of nursing management, 17(6), 679-97. 

 

Burke, J. P. (2003). Infection Control – A Problem for Patient Safety [Elektronisk version]. 

New England Journal of Medicine, 348, 651-6.  

 

Capio S:t Görans sjukhus. (2012). Ortopedkliniken. Hämtat 7 september, 2012, från:  

http://www.capiostgoran.se/sv/Patientinfo/Kliniker--Avdelningar/Ortopedkliniken/ 

 

Clarke-Pearson, D. L., Abaid, L. N. (2012). Prevention of venous thromboembolic events 

after gynecologic surgery [Elektronisk version]. Obstetrics and gynecology, 119(1), 155-67. 

 

De Freitas, G. F., Oguisso, T., & Merighi, M. A. (2006). Ethical events in nursing: Daily 

activities of nurse managers and nursing ethics committee members [Elektronisk version]. 

Revista latino-americana de enfermagem, 14(4), 497-502. 

 

De Freitas, G. F., Hoga, L. A. K., Fernandes, M., González, J. S., Ruiz, M. C. S., & Bonini, 

B. B. (2011). Brazilian registered nurses' perceptions and attitudes towards adverse events in 

nursing care: a phenomenological study [Elektronisk version]. Journal of Nursing 

Management, 19(3), 331-8. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, 

medicinsk behandling, patofysiologi (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Eveillard, M., Eb, F., Tramier, B., Schmit, J. L., Lescure, F-X., Biento, M., Canarelli, B., 

Daoudi, F., Laurans, G., Rousseau, F., & Thomas, D. (2001). Evaluation of the contribution 

of isolation precautions in prevention and control of multi-resistant bacteria in a teaching 

hospital [Elektronisk version]. The Journal of hospital infection, 47(2), 116-24. 

 

Fransson Sellgren, S. (2009). Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete. I A. 

Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (ss. 243-69). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.capiostgoran.se/sv/Patientinfo/Kliniker--Avdelningar/Ortopedkliniken/


 27 

Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: Studentlitteratur.  

 

International Council of Nurses. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Ny  

uppl.). Stockholm: SSF.  Hämtad från:  

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf 

 

Jankowski, I. M., & Nadzam, D. M. (2011). Identifying Gaps, Barriers, and Solutions in 

Implementing Pressure Ulcer Prevention Programs [Elektronisk version]. The Joint 

Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(6), 253-64. 

 

Johansson, G., Pörn, I., Theorell, T., & Gustafsson, B. (2007). A first-line nurse manager’s 

goal profile [Elektronisk version]. Journal of clinical nursing, 16(1), 149-59. 

 

Keller, S. M. (2009). Effects of extended work shifts and shift work on patient safety, 

productivity, and employee health [Elektronisk version]. Official Journal of the American 

Association of Occupational Health Nurses, 57(12), 497-502.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag [LÖF]. (2012). Anmälda skador per landsting. 

Hämtat 5 september, 2012, från Patientförsäkringen: 

http://www.patientforsakring.se/resurser/dokument/arlig_statistik/Rapport2011-

Stockholm.pdf 

 

Le Sage, S., McGee, M., & Emed, J. D. (2008). Knowledge of venous thromboembolism 

(VTE) prevention among hospitalized patients [Elektronisk version]. Journal of vascular 

nursing, 26(4), 109-17. 

 

Lindh, M., & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård: Att förebygga skador och felbehandlingar 

inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Lindholm, C. (2012). Sår. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Lundin-Olsson, L., & Rosendahl, E. (2007). Att förebygga fallolyckor bland äldre personer. 

Hämtat 2 september, 2012, från Vårdalinstitutet: 

http://www.vardalinstitutet.net/scah/llo_fallolyckor.pdf 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss. 159-

172). Lund: Studentlitteratur.  

 

Lohse, G. R., Leopold, S. S., Theiler, S., Sayre, C., Cizik A., & Lee, M. J. (2012). Systems-

based safety intervention: reducing falls with injury and total falls on an orthopaedic ward 

[Elektronisk version]. The journal of bone and joint surgery, 94(13), 1217-22. 

 

O’Brien-Pallas, L., Murphy, G. T., Shamian, J., Li, X., & Hayes, L. J. (2010). Impact and 

determinants of patient safety: a pan-Canadian study [Elektronisk version]. Journal of 

Nursing Management, 18(8), 1073-86. 

 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf
http://www.patientforsakring.se/resurser/dokument/arlig_statistik/Rapport2011-Stockholm.pdf
http://www.patientforsakring.se/resurser/dokument/arlig_statistik/Rapport2011-Stockholm.pdf
http://www.vardalinstitutet.net/scah/llo_fallolyckor.pdf


 28 

Olson, E. J., Drage, L. A., & Auger, R. R. (2009). Sleep deprivation, physician performance, 

and patient safety [Elektronisk version]. Chest, 136(5), 1389-96.  

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (9
th

 ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Richter, A., & Koch, C. (2004). Integration, differentiation and ambiguity in safety cultures 

[Elektronisk version]. Safety Science, 42(8), 703-22. 

 

Sammer, C. E., & James, B. R. (2011). Patient safety culture: the nursing unit leader's role 

[Elektronisk version]. Online journal of issues in nursing. E-publicerad 30 september 2011. 

doi: 10.3912/OJIN.Vol16No03Man03. 

 

Scott, L. D., Roberts, A. E., Hwang, W. T., & Zhang, Y. (2006). Effects of critical care 

nurses’ work hours on vigilance and patients’ safety [Elektronisk version]. American Journal 

of Critical Care, 5(1), 30-7. 

 

SFS 1996:799. Patientskadelagen. Hämtad 5 september, 2012, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientskadelag-1996799_sfs-1996-799/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtat 28 augusti, 2012, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

 

Socialstyrelsen. (2004a). Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete: En översikt. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtat från  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-1 

 

Socialstyrelsen. (2004b). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös 

tromboembolism 2004: Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10270/2004-102-

3_20041023.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9629/2006-123-

12_200612312.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2008). Vårdskador inom somatisk slutenvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtat från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8622/2008-109-

16_200810916_rev2.pdf 

 

SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Hämtad 25 november, från 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12/documents/2005_12.pdf 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientskadelag-1996799_sfs-1996-799/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientskadelag-1996799_sfs-1996-799/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-1
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10270/2004-102-3_20041023.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10270/2004-102-3_20041023.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8622/2008-109-16_200810916_rev2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8622/2008-109-16_200810916_rev2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12/documents/2005_12.pdf


 29 

SOSFS 2007:19. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

m.m. Hämtat 6 september, från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19 

 

Spoelstra, S. L., Given, B. A., & Given, C. W. (2012). Fall prevention in hospitals: an 

integrative review [Elektronisk version]. Clinical nursing research, 21(1), 92-112. 

 

Tanaka, K., Takahashi, M., Hiro, H., Kakinuma, M., Tanaka, M., Kamata, N., & Miyaoka, H. 

(2010). Differences in medical error risk among nurses working two- and three-shift systems 

at teaching hospitals: a six-month prospective study [Elektronisk version]. Industrial health, 

48(3), 357-64. 

 

Tang, F. I., Sheu, S. J., Yu, S., Wei, I. L., & Chen, C. H. (2007). Nurses relate the 

contributing factors involved in medication errors [Elektronisk version]. Journal of clinical 

nursing, 16(3), 447-57. 

 

Thomas, R. M., & Ahmad, S. A. (2010). Management of acute post-operative portal venous 

thrombosis [Elektronisk version]. Journal of gastrointestinal surgery: official journal of the 

Society for Surgery of the Alimentary Tract, 14(3), 570-7.  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

Törner, M. (2008). Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet – en översikt 

[Elektronisk version]. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 14(1), 11-27.  

 

Winslow, E. H., & Brosz, D. L. (2008). Graduated compression stockings in hospitalized 

postoperative patients: correctness of usage and size [Elektronisk version]. The american 

journal of nursing, 108(9), 40-50. 

 

Wlody, G. S. (2007). Nursing management and organizational ethics in the intensive care unit 

[Elektronisk version]. Critical care medicine, 35(2), 29-35. 

 

Öhrn, A., Tropp, H., Scheer, J., Horn, B., Rutberg, H., & Elfström, J. (2006). Flest vårdskador 

inom ortopedi, visar Patientförsäkringen: Skadepanorama och vårdkonsumtion för denna 

patientgrupp har kartlagts [Elektronisk version]. Läkartidningen, 103(8), 534-9. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19


 i 

BILAGA I 1(3) 

 

Stockholm 2012-XX-XX

 
Till verksamhetschef 

NN 

Ortopedkliniken, XXsjukhuset  

 
Vi heter Agnes Nylander och Helena Rydberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör chefsjuksköterskans erfarenhet av det 

förebyggande arbetet av vårdskador (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra arbetet vid 

Ortopedkliniken på XXsjukhuset.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Ortopedkliniken, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs vid Ortopedkliniken är vi tacksamma för besked om detta. 

Har Du ytterligare frågor rörande arbetet är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Vänlig hälsning    

 

 

 

(namnteckning)                

Agnes Nylander 

070 XXX XXXX 

agnes.nylander@student.sophiahemmethogskola.se 

 

 

 

(namnteckning) 

Helena Rydberg  

073 XXX XXXX 

helena.rydberg@student.sophiahemmethogskola.se 

 

 

 

(namnteckning) 

Handledare: 

Britten Jansson 

08 XXX XXXX 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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Chefsjuksköterskans erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på  

ortopediska avdelningar 
 

 

Problemområde 

 

Förekomsten av vårdskador är ett komplext problem som leder till oerhörda konsekvenser i 

form av personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader. Personal inom hälso- och 

sjukvården har en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen att arbeta på ett patientsäkert och 

systematiskt sätt för att förebygga vårdskador. Chefsjuksköterskan har en betydande roll som 

ledare i patientsäkerhetsarbetet på avdelningen och har en övergripande blick över 

avdelningens rutiner och kvalitetsarbete.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva chefsjuksköterskors erfarenhet av 

patientsäkerhetsarbete på ortopediska avdelningar.   

 

Metod 

 

En kvalitativ intervjustudie kommer att genomföras där chefsjuksköterskor intervjuas om sina 

erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare 

för att sedan transkriberas. När arbetet är färdigställt kommer ljudinspelningen att raderas. 

Deltagandet i studien är konfidentiellt; endast författarna till arbetet kommer att veta 

deltagarnas identitet.  

 

Vi kommer att utföra sex till åtta intervjuer med chefsjuksköterskor verksamma på 

ortopedavdelningar på sjukhus i Stockholmsområdet.  

 

Tidslängd för arbete  

 

Arbetet med studien påbörjades 20 augusti 2012 och ska avslutas 26 november 2012. Vi 

önskar genomföra intervjuerna från och med vecka 38 fram till vecka 44. 
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3(3) 

 

Jag godkänner härmed att Agnes Nylander och Helena Rydberg får utföra studien 

”Chefsjuksköterskans erfarenhet av det förebyggande arbetet av vårdskador på ortopediska 

avdelningar” vid Ortopedkliniken på XXsjukhus under perioden september-november 2012.  

__________________________ 

Ort, datum 

 
__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 
__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA II 1(2) 

 

Stockholm 2012-XX-XX 

 
Till chefsjuksköterska NN

Avdelning X 

Ortopedkliniken, XXsjukhuset  

Vi heter Agnes Nylander och Helena Rydberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör chefsjuksköterskans erfarenhet av 

patientsäkerhetsarbete (var god se bifogat dokument för sammanfattning av studiens innehåll 

och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra en intervju med Dig 

som chefsjuksköterska. 

 

Chefsjuksköterskan har en betydande roll som ledare i det patientsäkerhetsarbete som 

avdelningen bedriver och har en övergripande blick över avdelningens rutiner och 

kvalitetsarbete. Vi hoppas därför kunna ta del av Dina erfarenheter för att få en bättre 

förståelse av det patientsäkerhetsarbete som chefsjuksköterskor bedriver. 

 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 minuter och sker på den plats Du önskar. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ditt deltagande är konfidentiellt; Dina uppgifter 

kommer därmed att vara helt avidentifierade för läsaren. Intervjuerna kommer att spelas in 

med ljudupptagare för att sedan transkriberas. När arbetet är färdigställt kommer inspelningen 

att raderas.  

 

Om Du är intresserad av att genomföra intervjun är vi väldigt tacksamma om Du hör av dig 

till oss. Om Du känner dig tveksam till att delta är vi även tacksamma för besked om detta. 

Har Du ytterligare frågor rörande vårt arbete är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

 

Vänlig hälsning 

 

Agnes Nylander 

070 XXX XX XX 

agnes.nylander@student.sophiahemmethogskola.se 

 

& 

 

Helena Rydberg  

073 XXX XX XX 

helena.rydberg@student.sophiahemmethogskola.se 

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

08 XXX XX XX 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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Chefsjuksköterskans erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på  

ortopediska avdelningar 
 

 

Problemområde 

 

Förekomsten av vårdskador är ett komplext problem som leder till oerhörda konsekvenser i 

form av personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader. Personal inom hälso- och 

sjukvården har en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen att arbeta på ett patientsäkert och 

systematiskt sätt för att förebygga vårdskador. Chefsjuksköterskan har en betydande roll som 

ledare i patientsäkerhetsarbetet på avdelningen och har en övergripande blick över 

avdelningens rutiner och kvalitetsarbete.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva chefsjuksköterskors erfarenhet av 

patientsäkerhetsarbete på ortopediska avdelningar.   

 

Metod 

 

En kvalitativ intervjustudie kommer att genomföras där chefsjuksköterskor intervjuas om sina 

erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare 

för att sedan transkriberas. När arbetet är färdigställt kommer ljudinspelningen att raderas. 

Deltagandet i studien är konfidentiellt; endast författarna till arbetet kommer att veta 

deltagarnas identitet.  

 

Vi kommer att utföra sex till åtta intervjuer med chefsjuksköterskor verksamma på 

ortopedavdelningar på sjukhus i Stockholmsområdet.  

 

Tidslängd för arbete  

 

Arbetet med studien påbörjades 20 augusti 2012 och ska avslutas 26 november 2012. Vi 

önskar genomföra intervjuerna från och med vecka 38 fram till vecka 44. 
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BILAGA III 

 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat här på avdelningen som chefsjuksköterska/vårdenhetschef? 

- Hade du arbetat på avdelningen innan du blev chef? 

- Kan du beskriva ditt jobb och vad det innebär? 

 

Patientsäkerhet/förebyggande arbete 

- Vad betyder patientsäkerhet för dig? 

- Hur tycker du att patientsäkerhetsarbetet fungerar på avdelningen? 

- Hur arbetar ni förebyggande i det dagliga arbetet? 

- Vilka förutsättningar tycker du behövs för att arbeta patientsäkert? 

- Vilka är enligt dig de största svårigheterna i patientsäkerhetsarbetet? 

- Vilka är för dig de största hoten mot patientsäkerheten?  

- Var anser du att det brister i patientsäkerhetsarbetet? 

- Vad lägger du i begreppet säkerhetskultur? 

 

Förbättringsåtgärder/kvalitetsutveckling 

- Hur arbetar ni på avdelningen för att utveckla ert patientsäkerhetsarbete? 

- Kan du beskriva vilka åtgärder som vidtas när en vårdskada inträffat på avdelningen? 

- Hur tror du att personalen påverkas av en skedd vårdskada? 

o Vad för slags stöd får dem? 

- Hur tar man lärdom av en vårdskada som inträffat? 

- Kan du ge exempel på förbättringsåtgärder som vidtagits efter att en vårdskada 

inträffat? 

 

Din roll som chef 

- Hur ser du på din roll som chef i patientsäkerhetsarbetet? 

- Hur kan du som chef bidra till en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen?  

- Hur ser du på relationen/kommunikationen till dina egna chefer när det gäller 

patientsäkerhetsfrågor? 

o Vilket stöd får du? Vilket stöd skulle du behöva? 

- Vilka utvecklingar vill du se inom patientsäkerhetsområdet? 

- Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA IV 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysschema. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och så gäller det att 

man vågar såklart, att 

det är ett öppet klimat 

så att man kan våga 

påtala risker. 

Hierarkiska strukturer 

gör ibland att man inte 

kan göra det. Eller 

vissa inte vågar. 

Det behövs ett öppet 

klimat så att man kan 

våga påtala risker. 

Hierarkiska strukturer 

gör att man inte kan 

eller vågar göra det. 

Vikten av ett öppet 

klimat 

Öppenhet Utveckling av 

patientsäkerhets-

arbetet 

Det gäller att se till att 

man hela tiden 

diskuterar och har 

olika 

patientsäkerhetsfrågor 

på agendan och lyfter 

det. 

Man måste hela tiden 

diskutera och lyfta 

patientsäkerhetsfrågor 

på agendan. 

Patientsäkerhetsfrågor 

måste lyftas fram 

Annars har vi ju vårt 

avvikelsesystem där 

man då analyserar och 

återkopplar till 

personalen att- och det 

är aldrig liksom den 

här ”shame or blame” 

kulturen som ska råda 

utan det är ju alltid, 

det är bara bra. ”Vad 

kul att det här hände 

nurå för då kan vi göra 

något åt det annars 

skulle vi aldrig ha 

kunnat gjort nåt”. 

Vi har vårt 

avvikelsesystem där 

man analyserar och 

återkopplar till 

personalen. Det får 

aldrig vara ”shame or 

blame” kulturen som 

råder, utan man ska 

se avvikelser som 

någonting positivt att 

dra lärdom från.  

Avvikelser som ett 

lärandeverktyg 

Avvikelser 

Man behöver ju det 

här med kunskap. Man 

behöver veta varför 

saker är viktiga, man 

behöver veta varför 

kommunikation är 

viktigt till exempel, 

hur viktig 

kommunikationen är 

för att folk inte ska 

göra fel. 

Kunskap behövs för 

att veta varför saker 

är viktiga, till 

exempel hur viktig 

kommunikation är för 

att man inte ska göra 

fel. 

Vikten av kunskap Kunskap 

 

 

 


