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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

I vården skadas 100 000 personer per år och cirka 3000 personer dör på grund av brister. 

Detta motsvarar nio procent av alla patienter i sjukvården i Sverige. Patientsäkerhetskultur 

kan sammanfattas i hur vårdarens attityd och värderingar ser ut ur ett säkerhetsperspektiv. 

Chefsjuksköterskan ska leda och styra vårdenhetens resurser på ett effektivt och patientsäkert 

sätt. Hon är vårdpersonalens närmaste chef och har som uppgift att säkerhetsställa 

patientsäkerhetskulturen bland annat genom att uppmuntra sin personal till 

avvikelserapportering. Rapporteringen ska ske enligt rutin och avdelningens riktlinjer ska 

följas. Forskning visar att personalens inställning till risker inom vården har ett nära samband 

till hur patientsäkerheten ser ut. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur chefsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet 

på en akutavdelning. 

Metod 

Som metod användes en kvalitativ intervjustudie för att få en personlig upplevelse utifrån 

informantens perspektiv. Åtta chefsjuksköterskor intervjuades om hur de påverkar 

patientsäkerheten på respektive avdelning. 

Resultat 

Chefsjuksköterskan hade det yttersta ansvaret för patientsäkerheten på avdelningen och kunde 

därigenom påverka den på flera sätt.  

Ett av de största områdena i säkerhetsarbetet var avvikelsehanteringen och där krävdes 

engagemang och tydlighet från chefsjuksköterskan. Genom tydlig återkoppling på inkomna 

avvikelser ansåg chefsjuksköterskan kunna uppmuntra sin personal att arbeta mer aktivt med 

patientsäkerheten. Det ledde till en djupare förståelse kring problematiken och kunskap om 

aktuella förbättringsåtgärder.  

En förutsättning för att kunna utveckla patientsäkerhetsarbetet framåt ansågs vara en tydlig 

kommunikation mellan chefsjuksköterskan och hennes personal. Chefsjuksköterskan skapade 

säkerhetskulturen och satte sin prägel på avdelningen genom att tydliggöra mål och rutiner, 

främja ett gott klimat och vara tillgänglig för sin personal. Dessa parametrar ansågs medföra 

en trygg personal och därmed en ökad patientsäkerhet. Stress, bristande personalresurser och 

oerfarenhet var faktorer som påverkade patientsäkerheten.  

Slutsats 

Genom tydlig kommunikation, strukturerad avvikelsehantering och en väl etablerad 

säkerhetskultur kunde chefsjuksköterskans arbete med patientsäkerhet fortlöpa. En nollvision 

för vårdskador sågs inte som något realistiskt i praktiken, men viktigt att sträva efter. 

Nyckelord: chefsjuksköterska, patientsäkerhet, avvikelser, riktlinjer och rutiner. 
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INLEDNING 

Chefsjuksköterskans roll är övergripande med ett administrativt ansvar. Hon tar emot och 

behandlar avvikelser, har nära kontakt med personalen och verksamhetschefen. Genom den 

information hon får skapar hon en helhetsbild över situationen på avdelningen och kan då på 

bästa sätt arbeta preventivt med patientsäkerheten.  

Författarnas intresse för patientsäkerhet växte fram i takt med ökad erfarenhet från både 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sjuksköterskeutbildningen samt arbete på 

förlossningsavdelningar som är en del av den akuta verksamheten. Under VFU upplevde 

författarna att omvårdnadsåtgärder kunde skilja sig från de teoretiska kunskaper som 

framkommit under utbildningen.  

Författarna fann det speciellt intressant på akutvårdsavdelningarna, där beslut ska tas under 

tidspress vilket kan innebära en ökad risk för patientsäkerheten. Patientsäkerhet är ett relativt 

nytt begrepp inom hälso- och sjukvård i Sverige och det är inte förrän de sista 10-15 åren som 

man uppmärksammat kvalitetsbrister i vården (Nordström & Wilde-Larsson, 2012).  

En fördjupning i hur chefsjuksköterskans arbete påverkar patientsäkerheten i 

omvårdnadsarbetet på en akutavdelning valdes för studien. Författarna valde att benämna 

chefsjuksköterska som vårdenhetschef, hon, enhetschef och avdelningschef. 

Socialdemokraterna efterlyser en nollvision till Sveriges Riksdag för att komma tillrätta med 

bristerna och undvika dödsfall i sjukvården. Förslaget ska på sikt leda till att Sverige inom tio 

år har världens mest patientsäkra hälso- och sjukvårdssystem. Då sjukvården är en 

högriskverksamhet bör vårdpersonalen göra allt för att undvika vårdskador (Hoff, 2012).  

Intresset för ledarskap blev en naturlig grund till föreliggande studie om chefsjuksköterskans 

erfarenheter om att kunna bibehålla en hög patientsäkerhet. Om chefen föregår med gott 

exempel och behandlar sina medarbetare omtänksamt, jämlikt och ärligt så råder stor chans att 

denna anda genomsyrar hela verksamheten och därmed patienternas vård (Ehrenberg & 

Wallin, 2009).  

BAKGRUND 

Patientsäkerhet  

Redan för hundrafemtio år sedan uttryckte sjuksköterskeyrkets grundare Florence Nightingale 

att det främsta kravet på ett sjukhus var att undvika skada på de som är sjuka. Fyrahundra år 

före Nightingales ord, utryckte Hippokrates att man skulle avvärja det som kunde skada eller 

göra de sjuka ont (Socialstyrelsen, 2008a).  

Patientsäkerhet innebär enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2013a) att skydda 

patienter från skador inom vården. Trots att Sverige är ett land med hög patientsäkerhet sker 

fortfarande allvarliga vårdskador. Ett sätt att hindra dem är att arbeta efter bra rutiner och att 

personalen har en god medvetenhet kring ämnet (SKL, 2013b). Att öka patientsäkerheten 

innebär inte bara att implementera olika säkerhetssystem och rutiner, utan även att skapa en 

kultur med patientsäkerheten som drivkraft (Sharp, 2012). 

Sjukhusledningens stöd har en underlättande och stor inverkan på patientsäkerhet i praktiken. 

Ju bättre bemanning, arbetstider och antal anställda desto högre tillsyn och struktur kan 

utföras i gällande patientsäkerheten (Van Noord, de Beuijne & Twisks, 2010). 
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I vården skadas cirka 100 000 personer per år och cirka 3000 personer dör på grund av brister. 

Enligt Socialstyrelsens (2007) vårdskademätning motsvarar detta nio procent av alla patienter 

i sjukvården. Den första januari år 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft med syftet att 

främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (SFS, 2010:659).  

I oktober år 2004 lanserades ett patientsäkerhetsprogram där World Health Organisation 

(WHO) och medlemsstaterna uppmanades att rikta största möjliga uppmärksamhet åt frågan 

om patientsäkerhet. Här etablerades vikten av att göra patientsäkerhet till en global hälso- och 

sjukvårds fråga. Syftet var och är att samordna, sprida och påskynda förbättringar i 

patientsäkerhet över hela världen (WHO, 2004).  

För att utveckla patientsäkerheten på olika vårdenheter fann man i Alhamadis (2010) studie 

flera förbättringsområden inom kommunikation, ledarskap, avvikelser och lagarbete. Skuld, 

rädsla och tystnad vid avvikelsehanteringen är tre faktorer som tydligt visar sig vara 

destruktiva i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet. Det bör snarare ses som en 

förebyggande faktor för vårdskador än något personligt. Ledarens ansvar är att skapa ett 

klimat på avdelningen där en öppen kommunikation är godtagbar och personalen uppmuntras 

till detta. 

Kunskap leder till ökad patientsäkerhet 

Kliniskt omvårdnadsarbete innefattar att identifiera och förebygga händelser i patientvården 

som kan resultera i skada. Unbeck (2012) menar att vikten är att att vårdaren bör ha en god 

kunskap om de risksituationer och avvikelser som kan förekomma på en avdelning. Det leder 

till ett mer effektivt och patientsäkert arbete. 

Omvårdnadsforskning bidrar starkt till kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården. Då 

omvårdnad sker på personnivå blir den enskilda individens möjligheter en central 

förutsättning för att kunna utöva god omvårdnad. 

Sjuksköterskans krav i omvårdnadsarbetet förändras i takt med att den medicinska och 

tekniska utvecklingen går framåt. Det är viktigt att omvårdnadsinsatserna är vetenskapligt 

underbyggda då hälso- och sjukvården alltmer pressas mellan växande krav och minskad 

resurstilldelning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Säkerhetskultur i vården 

Begreppet patientsäkerhetskultur kan sammanfattas i hur vårdarens attityd och värderingar ser 

ut ur ett säkerhetsperspektiv. Personalens inställning till risker inom vården har ett nära 

samband till hur patientsäkerheten ser ut (SKL, 2013a). En utvecklad patientsäkerhetskultur 

ökar incidentrapporteringen från personalen (Hutchinson et al., 2009). I en studie där 

säkerhetskulturen på sjukhus runtom i USA studerades, framkom att säkerhetskultur är ett 

komplext fenomen som i första hand kräver att sjukhusledaren besitter en god kunskap om 

ämnet, annars blir det svårt att införa i verksamheten (Sammer, Lykens, Singh, Mains & 

Lackan, 2010). 

Nie, Mao, Cui, He, Li och Zhang (2013) visar i sin studie att sjuksköterskor och läkare har en 

mer positiv inställning till säkerhetskultur inom vården i Kina jämfört med USA. Några av de 

områden som skiljde dem åt var organisering, kontinuerligt förbättringsarbete, teamarbete 

mellan olika enheter och öppen kommunikation. 
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Teamarbete och kommunikation 

Ett team kan vara en grupp människor i vården som jobbar sida vid sida på samma avdelning 

men inte nödvändigtvis tillsammans (Sharp, 2012).  

I den redan så hierarkiskt uppbyggda vårdtraditionen är det viktigt att olika yrkesgrupper 

finner ett samarbete och teamkänsla. Det är allmänt erkänt att lagarbete är nödvändigt för 

patientsäkerheten i vården (Kalisch, Weaver & Salas, 2009), även effektiv kommunikation är 

avgörande för hög kvalitet och säker vård (Leonard, Graham, Bonacum, 2004). En god 

kommunikation innebär att vara både lyhörd och tydlig (Fransson Sellgren, 2010). Patienten 

riskerar att utsättas för fara om personalen inte rådfrågar varandra när osäkerhet uppstår 

(Sharp, 2012).  

Bristande kommunikation mellan vårdpersonal beskrivs i Wallin och Thors (2008) studie som 

en tung bidragande faktor till vårdskador som drabbar patienter inom hälso- och sjukvård. 

Information bör överföras på ett korrekt och effektivt sätt vilket kräver att samtliga i 

vårdteamet är uppmärksamma, fattar rätt beslut och kan vidta omedelbara åtgärder (Marshall, 

Harrison & Flanagan, 2007).  

En kommunikationsmall förtydligas i Wallin och Thors (2008) studie med S- situation, B- 

bakgrund, A- aktuellt tillstånd och R- rekommendation. Mallen är ett välbeprövat format för 

hur kommunikation kan ske på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån samma grund vid 

överrapportering. Genom mallens tydlighet skapas förutsättningar för ett korrekt 

informationsutbyte där båda parter får en gemensam uppfattning av situationen. Den lämpar 

sig både i skrift och muntlig överföring.  

Sharp (2012) menar att för att lyckas med införandet av SBAR i verksamheten krävs 

anpassning till lokala förutsättningar, tid att lära sig mallen och ledningens stöd. 

Lean  

Lean innebär ett fortlöpande processarbete och ett förhållningssätt till hur en verksamhet kan 

bedrivas och förbättras gällande värderingar, företagskultur, principer och ledarskap 

(Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2009). Begreppet betyder ”smärt och 

smidigt” och växte fram under 1900-talets början i Japan. Till en början användes Lean inom 

tillverkningsindustrin och sedan 1990-talet har det tillämpats i hälso- och sjukvård (Brandt, 

2013). Denna typ av arbete kan tillämpas inom olika organisationer och enligt Kim, 

Spahlinger, Kin och Billi (2006) är lean idealiskt att använda i sjukhusmiljön där det kan ha 

en betydande påverkan för patientens vård.  

Chef och ledare 

Ledarskap är ett av sjuksköterskans kompetensområden som beskrivs i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005a). 

Även om chef och ledare är två olika begrepp så måste de båda funktionerna sättas i samband 

med varandra, det krävs att en chef är eller blir en bra ledare för att bli långvarig i sin 

chefsposition (Lundin & Sandström, 2010). En ledare till skillnad från en chef blir utsedd av 

den grupp ledaren befinner sig i och istället för formell makt är den relationell och informell. 

Däremot har ledaren inte något formellt auktoritetsutrymme och process med mer 

gruppdynamik (Nilsson, 2005).  
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Personliga egenskaper för en god ledare är enligt Lundin och Sandström (2010) att vara ett 

föredöme, professionellt kompetent, handlingskraftig, resultatinriktad, öppen, ärlig, orädd och 

kunna kommunicera rakt och tydligt såväl uppåt som nedåt. Ledaren måste även kunna 

lyssna, ta intryck, ha empati och vara prestigefri samt kunna inspirera och entusiasmera 

medarbetarna och få dem att växa. Enligt Fransson Sellgren (2010) är det inte möjligt att bara 

vara chef i sjukvården utan detta sker i kombination av ledarskap. 

Chefsjuksköterskans roll  

En sjuksköterska har oftast mångårig erfarenhet inom omvårdnad i vården innan hon antingen 

utses av ledningen eller väljer att ta steget till att bli chefsjuksköterska. Vanligast är interna 

ledarskapsutbildningar på avdelningen eller sjukhuset. Enligt Failla och Stichler (2008) har ett 

transformellt ledarskap hos chefsjuksköterskan visat på att medarbetarna upplever ett mer 

tillfredställande arbete. Chefsjuksköterskan har det huvudsakliga ansvaret för att 

omvårdnaden ska fungera väl. I hennes ansvar ingår ledarskap, utveckling och styrning mot 

uppsatta mål, arbets- och vårdmiljö (Fransson Sellgren, 2010).  

Uppdraget är att leda och styra vårdenhetens resurser på det mest effektiva sätt och att därmed 

bedriva en god vård (Willman et al., 2011) samt vara länken mellan överordnade chefer och 

underställd personal på kliniken (Anthony et al., 2005). Hennes arbete styrs av lagar, 

föreskrifter och krav från både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer (Fransson Sellgren, 

2010). Hon avgör hur säkerhetskulturen på avdelningen präglas och förmedlar tydliga 

ramverk så att personalen på ett vägledande sätt kan arbeta vidare och öka säkerheten för 

patienterna (Sammer & James, 2011). Som ledare för ett antal underställda är det viktigt att 

vara tydlig i sin kommunikation och bemöta dem på ett ödmjukt sätt, inte minst i en akut eller 

stressig situation (Larsson, 2013).  

Chefens förmåga att leda inverkar på arbetsklimatet (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008) och 

positiva och nöjda medarbetare som trivs på sitt arbete påverkar i sin tur kvalitén i vården 

(Fransson Sellgren, 2010). Ledarstilen är grundläggande för medarbetarnas inställning till 

förändringar samt motivation till att uppnå angivna visioner och mål (Sellgren, Ekvall & 

Tomson, 2006). Utan samarbetet mellan chefer och vårdpersonal kan inte säkerhetskulturen 

på avdelningen uppnås (Morath, 2011).  

Figur 1. Typexempel på hur ett organisatoriskt schema inom vården kan se ut: 

Sjukhusdirektör 

Divisionschef 

Verksamhetschef 

Vårdenhetschef 

Vårdpersonal 
Figur 1 är inspirerad av Friberg och Öhlen (2010) s, 254. 

Riktlinjer, rutiner och lagstiftning  

I Sverige finns ett flertal instanser som ansvarar för olika områden gällande riktlinjer och 

rutiner i vården. För patientsäkerheten är det viktigt att de följs och att vårdpersonal håller sig 

à jour med uppdateringar och förändringar. Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen 

som styr vården. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS,1982:763) §2a beskrivs kraven till 

en god vård exempelvis genom att tillgodose patientens behov av kontinuitet, trygghet, 

självbestämmande och säkerhet.  
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Socialstyrelsen ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och 

vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns 

och att arbeta patientsäkert (Socialstyrelsen, 2012).  

Den första januari år 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i kraft 

gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med kvalitetsarbete menar 

Socialstyrelsen att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och 

föreskrifter. Ledningssystemets syfte är att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera, 

förbättra samt systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

(Socialstyrelsens författningssamling, 2011). Brister i patientsäkerheten är också brister i 

kvalitet, menar Ehrenberg och Wallin (2009).  

Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos vårdgivare, verksamhetschef och medarbetare. 

Verksamhetschefen ansvarar för att ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det 

systematiska kvalitéts- och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas inom verksamheten. 

Medarbetarna ansvarar för patientsäkerhetsarbetet genom att rapportera avvikelser och risker, 

medverka i analyser samt delta i arbetet av mål och resultat enligt Ehrenberg & Wallin 

(2009). Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tredje kapitel, § 3 ska vårdgivaren utreda händelser i 

verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada för att hindra att 

liknande händelser inträffar igen. Patientsäkerhet handlar även om arbetsmiljö och 

arbetsmiljölagen stödjer åtgärder som främjar patientsäkerheten. 

Nollvision 

Alla som arbetar i vården strävar efter att öka patientsäkerheten och att handa så få avvikelser 

och olyckor som möjligt. Även på regeringsnivå arbetar man för att skapa ökad säkerhet i 

vården och framhäva vikten av att följa rutiner för att minska bristerna. Som ett led i 

patientsäkerhetsarbetet har ett förslag till riksdagsbeslut lämnats. Förslaget om nollvision 

bygger på att minska antalet skador och dödsfall orsakade av sjukvården, för detta 

förebyggande arbete krävs en tydlig handlingsplan (Hoff, 2012). 

Avvikelserapportering  

En avvikelse är ett samlat begrepp för negativa händelser som lett till patientskada och/eller 

tillbud, händelser som kunde skadat patient (SOSFS, 2005). Ett avvikande i vården kan vara 

händelser som inte stämmer med normala rutiner eller förväntat vårdförlopp (Socialstyrelsen, 

2009) men även klagomål och synpunkter från patient är avvikelse som bör följas upp 

(Vårdhandboken, 2012).  

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera 

risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda och anmäla de allvarligaste avvikelserna 

till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket (Socialstyrelsen, 2009). Det ska inom enheten 

finnas rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser samt även 

fastställa och åtgärda bakomliggande orsaker till det som hänt.  

Uppföljning och information till medarbetarna om avvikelsehantering ska ges och 

erfarenheterna ska sedan användas i preventivt syfte i riskhanteringsarbetet (Vårdhandboken, 

2012).  



 6  

En del i arbetet med avvikelsehantering är Lex Maria, en regel som lyder under 

patientsäkerhetslagen och är en bindande föreskrift med fokus på hur allvarliga händelser 

inom vården hanteras och rapporteras. Anmälningarnas syfte är att kunna utreda och dra 

slutsatser av de negativa händelserna så att de inte återupprepas (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Studier har visat att det råder en betydande underrapportering gällande avvikelser inom 

vården (Unbeck, 2012), tänkbara orsaker till detta är rädsla för rättsliga påföljder eller att 

personalen inte vet vad som ska rapporteras eller hur. Avvikelserapporten ska i första hand 

fokusera på vad som har skett, inte på vem som var inblandad (Socialstyrelsen, 2009). Andra 

anledningar till att vårdskador inte anmäls är enligt Evans, Berry, Smith, Esteman, Selim, 

O`Shaughnessy och DeWit (2006) tidsbrist, högt arbetstempo och otydliga återkopplingar. 

Ibland kunde sjuksköterskor känna att det inte spelade någon roll om de anmälde skadan eller 

glömde rapportera. 

Stress är vanligt förekommande i akuta vårdsituationer och när människan får ett ökat 

stresspåslag påverkas hon till att bli mindre rationell vilket ökar risken för att kommunikation 

med omgivningen brister samt för uppkomsten av avvikelser och nedsatt patientsäkerhet 

(Sharp, 2012). Inom sjukvården råder en kultur idag som innefattar att professionella 

vårdgivare inte gör fel, vilket kan bidra till att man inte talar öppet om avvikelser eller att de 

dokumenteras, om en ändring sker skulle möjligheter öppnas genom lärande av varandra 

(Unbeck, 2012). I en forskningsstudie av De Freitas et al. (2006) framgick att rädsla för att bli 

straffad och inte våga tala öppet om vårdskador som skett eller kunde skett, skapar hinder i 

fortsatt förbättring och utveckling av patientsäkerheten. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur chefsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet 

på en akutavdelning. 

METOD 

Val av metod 

En kvalitativ intervjustudie valdes för att förstå intervjupersonernas vardagsvärld utifrån ett 

individuellt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa metoden kan såväl 

patienters som vårdpersonalens uppfattningar, erfarenheter, behov, värderingar och önskemål 

undersökas (Willman, Stoltz & Bhatsevani, 2011). Enligt Trost (2010) utmärker sig en 

kvalitativ intervju genom att enkla och raka frågor ställs som besvaras av innehållsrika svar. 

En semistrukturerad intervju valdes vilket innebar att intervjuformen varken var ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna valde 

den metoden för att få ett avslappnat och öppet samtal och samtidigt som de kunde hålla sig 

till en röd tråd utifrån frågeguiden. 

Urvalskriterier  

Urvalet gjordes med hänsyn till studiens syfte (Henricsson, 2012). Kravet för medverkan i 

studien var att informanten varit verksam som chefsjuksköterska på akutavdelningar i 

Stockholm under minst ett år, samt besitta 10 års erfarenhet som sjuksköterska. Hennes 

erfarenhet var en viktig aspekt då urvalskriterierna valdes. En sjuksköterska med lång 

erfarenhet skapar en fruktbar grund och god förmåga att tolka situationer (Benner, 1993).  
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Inkluderat i studien var också att informanterna skulle behärska det svenska språket i tal och 

skrift för att författarna skulle få en så korrekt information vid intervjuerna som möjligt och 

undvika missförstånd.  

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av åtta chefsjuksköterskor där alla utom en uppfyllde kraven 

om ovan beskrivna urvalskriterier. Den person som inte uppfyllde urvalskriterierna hade varit 

verksam mindre än ett år som chefsjuksköterska. Enligt Dereyfusmodellen finns fem stadier i 

sjuksköterskans utveckling från novis till expert. Utvecklingen sker främst genom erfarenhet 

som sjuksköterskan får genom att arbeta inom ett verksamhetsfält under en längre tid (Benner, 

1993). Författarna till föreliggande studie beslöt att låta denna chefsjuksköterska medverka, 

eftersom denne sågs som en trovärdig representant i studien. Personen i fråga hade arbetat 

som sjuksköterska i 17 år. Övriga kriterier uppfylldes för medverkan och innehållsrika svar 

gavs vid intervjun. 

Datainsamling 

Förberedelser 

Författarna fick genom personliga kontakter inom sjukvården, vänner och lärare information 

förmedlat till sig om åtta chefsjuksköterskor. Samtliga åtta kontaktades sedan via telefon och 

elektronisk post (E-post), korrespondens utbyttes och ett informationsbrev skickades som 

presenterade författarna och studiens syfte. Chefsjuksköterskorna hade ingen personlig 

anknytning till dem som förmedlade kontakterna. 

Då informanternas samtycke om medverkan i studien hade inhämtats, skickades ett missiv 

(Bilaga I) adresserat till respektive verksamhetschef för samtycke av intervju med 

chefsjuksköterskorna. Med ett godkännande från verksamhetscheferna skickades således 

ytterligare ett brev (Bilaga II) till chefsjuksköterskorna där de fick ta del av studiens upplägg.  

Utskicken gjordes i god tid för att chefsjuksköterskorna skulle ha möjlighet att bekanta sig 

med studien och dess syfte. De fick även information angående intervjuns planerade längd för 

att kunna avsätta tid i deras schema. Informanterna gav önskemål för plats och tid för intervju 

och författarna av föreliggande studie tillmötesgick dessa utan några hinder. Med avsikt att 

hålla intervjun ostörd från åhörare och där informanten kunde känna sig trygg (Trost, 2010) 

var det lämpligast att träffas på chefsjuksköterskornas kontor eller annat avskilt rum på 

avdelningen. 

Intervjuguide 

En kvalitativ intervjuform är att de som håller i intervjun följer en intervjuguide med 

nedskrivna frågor i en viss ordning (Henricson, 2012). Intervjuguiden (Bilaga III) utformades 

i form av åtta huvudfrågor och fyra bakgrundsfrågor som var formulerade utifrån studiens 

syfte. Bakgrundsfrågorna innehöll allmänna frågeställningar om utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Alla intervjuer hade samma tidsperspektiv med förutbestämda frågor 

(Gillham, 2008). Under varje huvudfråga skrev författarna till ett par stödfrågor innan 

samtliga intervjutillfällen utfördes. Intervjuguiden möjliggjorde en mer sammanhållen 

intervju, vilket var nödvändigt då en sträng tidsram fanns.  
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Pilotintervju 

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med en chefsjuksköterska för att testa 

intervjuguiden och hitta en bra rutin för kommande intervjuer. Chefsjuksköterskan som deltog 

uppfyllde samtliga kriterier för att få ingå i studien. Under pilotintervjun uppmärksammades 

att somliga följdfrågor behövde flyttas om och efter att frågorna strukturerats och 

omorganiserats var det färdiga materialet samma som det som sedan användes till studien 

(Gillham, 2008). I enlighet med Henricssons (2012) kriterier för en pilotintervju så testades 

den tekniska utrustningen för inspelning samt rollen för författarna att vara intervjuare och att 

den planerade tiden var hållbar. Pilotintervjun inkluderades till det totala resultatet.  

Genomförande  

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och före varje tillfälle planerades vem som 

skulle leda intervjun och vem som skulle ansvara för transkriberingen. Inledningsvis såg 

författarna till att informanten kände sig lugn och komfortabel genom att frågor ställdes om 

dennes erfarenheter som sjuksköterska.  

Intervjun hölls i chefsjuksköterskans privata arbetsrum och spelades in med hjälp av två 

diktafoner för att säkerställa att inspelningen utfördes korrekt. Den av författarna som inte 

utförde intervjun intog en lyssnares roll samt förde anteckningar vilka användes som 

minnesstöd efteråt. Diktafonerna var igång en stund efter avslutad intervju för att fånga upp 

eventuella svar som informanten kunde ge i efterhand (Trost, 2010). För att avidentifiera 

personen som intervjuats kodades varje intervju med siffror. Totalt utfördes åtta intervjuer på 

fem olika sjukhus i Stockholm. En tidsbegränsning fanns på 20-30 minuter och intervjuerna 

tog i genomsnitt 15-20 minuter.  

Databearbetning 

Författarna delade upp arbetet genom att transkribera intervjuerna varannan gång. 

Transkriberingen utfördes omgående efter varje intervju eftersom minnet är en viktig del vid 

tolkning och analys (Trost, 2010). I transkriberingen valde författarna av föreliggande studie 

att inkludera ”[skratt]” och ”[tystnad]”, detta för att kunna få en så tydlig återkoppling till 

intervjutillfällena som möjligt vid senare databearbetning och analys. När transkriberingen 

var klar, raderade författarna intervjun från diktafonerna. Det gjordes för att intervjuerna inte 

skulle riskera att spridas med några andra än författarna. För en tydlig transkribering med 

avidentifierade informanter, kodades intervjuare som ”(I)” och deltagare som ”(D)”. Även 

intervjuerna kodades med nummer, som hörde ihop med en kodlista vilken förvarades på ett 

säkert ställe (Henricson, 2012). Det konfidentiella materialet förvarades i författarnas 

personliga lösenordssäkrade datorer.  

Dataanalys 

En induktiv analys användes för bearbetning av de data som framgick genom intervjuerna. 

Den induktiva ansatsen innebär en förutsättningslös analys av texter baserade på människors 

berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Båda författarna läste igenom samtliga 

transkriberade intervjuer var för sig och reflekterade sedan tillsammans över vad som sågs 

och hördes under intervjuns gång. Några centrala begrepp som ingår i kvalitativ 

innehållsanalys användes av författarna i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012); analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. 

Författarna skrev ut samtliga intervjuer, klippte ut alla frågor och svar från frågeguiden och la 

dem i högar. På så sätt skapades en överblick av all insamlad data.  
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Utifrån högarna fann författarna bärande meningsenheter och för att få en tydligare bild 

kondenserades de till koder. 

Författarna till föreliggande studie började med att urskilja analysenheterna från varje enskild 

intervju som skulle analyseras. Fortsättningsvis togs meningsenheter ut från texten i form av 

ord, meningar eller stycken som hörde ihop och som svarade till studiens innehåll och syfte. 

För att ytterligare komprimera texten och få en tydligare översikt kondenserades 

meningsenheterna utan att det centrala viktiga innehållet försvann. Som ett sista steg i 

analysprocessen abstraherades den kondenserade texten och kodades med hjälp av korta 

beskrivningar av dess innehåll. Ett flertal koder med liknande innehåll samlades i kategorier 

som slutligen mynnade ut i fem huvudkategorier, se tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analystabell 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det har väldigt 

mycket med den 

kultur som 

avvikelserna har på 

avdelningen, de är 

ett sätt att fånga upp 

saker som behöver 

förbättras inget 

individuellt det 

handlar om 

organisationen 

Avvikelsernas kultur, 

förbättring sker i hela 

organisationen 

Öppet 

klimat 

Förbättringsarbete Avvikelsehantering 

 

 

 

 

 

Trovärdighet  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan vara svår att bedöma. I den här studien har 

författarna använt sig av frågeguiden (Bilaga III) vid samtliga tillfällen. I guiden kan läsaren 

ta del av vilken sorts frågor som ställts. Frågeguiden testades inledningsvis i en pilotintervju 

vilket stärker studiens trovärdighet. I enlighet med Trost (2010) valde författarna att skriva 

ner ett par följdfrågor i intervjuguiden, vilket gör studien mer trovärdig. Under intervjuernas 

gång ställdes frågorna ur en öppen synvinkel för att utvinna informantens egna föreställningar 

och erfarenheter (Trost, 2010). Varje intervju spelades in med hjälp av två diktafoner, för att 

säkerhetsställa att information inte skulle gå förlorad.   

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke  

I brevet (Bilaga II) som skickades ut till informanterna fanns en beskrivning av studien. Där 

presenterades syfte, tidsupplägg samt information om att all insamlad data skulle bevaras 

konfidentiellt och allt inspelat material avkodas och raderades efter transkribering. Ett 

informerat samtycke kan uttryckas genom ett muntligt godkännande eller en underskrift. I 

enlighet med Helgesson (2006) informerades intervjupersonerna om studien och fick sedan, 

med stöd av informationen, välja att samtycka eller inte. Därmed krävs att informanten i fråga 

fått information kring ämnet och besitter förståelse för vad saken gäller, menar Helgesson 

(2006).  
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Redan vid första kontakten upplystes informanterna om att allt som nämns under intervjun var 

konfidentiellt (Trost, 2010) samt att de deltog frivilligt och när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att insamlad data inte förs vidare och att inga andra än författarna 

själva är medvetna om vem som sagt eller gjort vad anser Trost (2010). Intervjuerna som 

utfördes i föreliggande studie förblir konfidentiella och författarna värnade om att obehöriga 

inte fick tag i några uppgifter och namn. Under studietiden avkodades all data för att minska 

risken att informationen skulle komma i fel händer. I enlighet med Henricsson (2012) var 

intervjupersonerna helt anonyma för läsaren i avrapporteringen. All insamlad data och citat 

skyddades i resultatet från igenkännande faktorer såsom dialektuttryck, informantens ålder, 

upplysning om var projektet var genomfört samt berättelser som kunde öka risken för 

informanten att bli igenkänd.  

RESULTAT  

Resultatet till föreliggande studie redovisas under fem huvudkategorier som framkom ur 

analysen. Enligt följande; avvikelsehantering, implementering av säkerhetskultur, faktorer 

som påverkar patientsäkerhet, tydlig kommunikation samt nollvision. 

Tabell 2. Resultattabell 

Underrubriker Kategorier 

Ökad medvetenhet hos 

personalen 
Implementering av säkerhetskultur 

Patientsäkerhet i fokus 

Uppmuntran Avvikelsehantering 

Tydliga mål 

Ej skuldbelägga 

Främja till förbättringsarbete 

Avdelningsklimat Faktorer som påverkar patientsäkerheten 

Personalresurser 

Kunskap 

Stress 

Uppdatering Kommunikation 

Tillgänglighet 

Gemensamt arbete Nollvision 

Alla fem kategorierna svarar till studiens syfte, hur chefsjuksköterskan påverkar 

patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet på en akutavdelning.Citaten är tagna från intervjuerna 

och de presenteras med kursiverad och indragen text. För att öka läsbarheten och bibehålla 

informanterna anonyma har citaten modifieras och avidentifierats.  
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Implementering av säkerhetskultur 

En säkerhetskultur ska sitta i väggarna menade chefsjuksköterskorna som hade en stor roll i 

att upprätthålla och skapa kulturen på avdelningen. De beskrev att de hade mycket 

administrativt arbete kring kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor. Det ingick rutiner som 

säkerhetsronder, ha uppsikt över vilka patienter som ligger inne på avdelningen, se till att det 

finns klara riktlinjer att följa och att avvikelsesystemen fungerade väl. Att stadga en god 

kultur på avdelningen krävde att personalen visste vem som hade ansvaret och vilka mål som 

finns. 

Ökad medvetenhet hos personalen 

För att öka medvetenheten och få rätsida på brister, såg chefsjuksköterskorna till att det 

arrangerades temavecka eller månad där en bristande rutin eller en riskfaktor 

uppmärksammades extra mycket. På så sätt involverades hela personalgruppen att lägga ner 

mer arbete och fokus kring det aktuella ämnet. Detta engagemang gällande ett specifikt 

problem kunde leda till att flera avdelningar på sjukhuset införde en ny patientsäkerhetsregel.  

..då bestämde vi att nu måste vi ta ett gemensamt grepp. Det man vet 

är att om man får lugnande mediciner och är lite nervös och rädd så 

tömmer man inte blåsan ordentligt så då gjorde vi en gemensam 

riktlinje med rutiner om hur ofta man ska göra en b-scanning och 

hålla koll på blåsan. 

Chefsjuksköterskorna arbetade för att patientsäkerhetsarbetet ständigt hölls levande. De 

påverkade och inspirerade personalen till att exempelvis skriva fler avvikelser och få det till 

en rutin. 

Vi har uppmanat alla på avdelningen att skriva avvikelser. December 

månad var en ”patentsäkerhetssmånad” då all personal skulle skriva 

en avvikelse. Vi lärde alla hur man gör och hur man skriver och det 

har blivit en mycket större medvetenhet. 

Patientsäkerhet i fokus 

Chefsjuksköterskorna beskrev att de hade det yttersta ansvaret för patientsäkerheten på 

avdelningen och kunde påverka den på flera områden. De arbetade med patientsäkerhet- och 

kvalitetsfrågor, händelseanalyser, rekrytering av ny personal, avvikelsesystem och 

informationsflöde som alla påverkade säkerhetsklimatet på avdelningen. 

   Egentligen är det hela tiden patientsäkerhet vi ska tänka på och vad vi kan 

förbättra som är i fokus. 

Chefsjuksköterskorna hade interna fora där de träffade kollegor från andra avdelningar och 

utbytte information för att tillsammans utveckla patientsäkerhetsarbetet framåt. Att utveckla 

patientsäkerhetsgrupper blir allt vanligare och enligt chefsjuksköterskorna innebar dessa 

grupper ett betydande stöd och avlastning i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. Grupperna 

bestod av ett antal sjuksköterskor som var specialinriktade på ämnet. Dessa grupper skapades 

för att patientsäkerhetsarbetet skulle bli så effektivt som möjligt och information snabbt kunde 

nå ut till medarbetarna.   
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Vi har två sjuksköterskor som jobbar med patientsäkerhet, de är 

väldigt duktiga och åker ut på kongresser. Kopplat till det har vi en 

liten patientsäkerhetsgrupp på avdelningen. 

 

Avvikelsehantering 

Chefsjuksköterskorna berättade att avvikelser kunde gälla allt från lättare händelser till 

allvarliga vårdavvikelser. Till exempel att en bladderscan inte laddats vilket i slutänden kunde 

bli en Lex Maria om patienten fick en skadad urinblåsa. Orsaker kunde vara att personalen 

hade gjort avsteg från det som de brukade göra eller att information mellan dem inte hade 

förts fram ordentligt.  

En vanlig avvikelse är informationsöverföring, att sjuksköterskan eller 

undersköterskan brister i överrapporteringen och man inte fått den information 

som man behöver för att sköta patienten 

Chefsjuksköterskorna beskrev att de avsatte en stor del av sin arbetstid till både hantering av 

avvikelser och återkoppling gällande den rapporterade avvikelsen. Avvikelserapportering var 

nödvändig för att kunna lyfta fram problem, se var bristerna fanns samt tyda vilka resurser 

som behövdes för att förändra situationen, menade chefsjuksköterskorna. Det var en ständigt 

pågående process att hitta nya sätt till att förbättra avvikelsearbetet. De uppmanade 

kontinuerligt sin personal att rapportera om något hotade patientens säkerhet. 

Uppmuntran 

En god förutsättning för att avvikelserapporteringen skulle fungera ordentligt var uppmuntran 

och feedback tillbaka till vårdpersonalen. Det visade sig att personalen varit väldigt aktiva 

med att skriva avvikelser, men tappat lusten när de inte fick något svar tillbaka från chefen. 

Personalen önskade återkoppling för att känna att chefen var delaktig och tog tillvara deras 

kunskap och tankar. Chefsjuksköterskorna menade att personalen ville känna att de gjorde en 

insats och att någon faktiskt lyssnade och tog till sig det man själv ansåg vara en felaktig 

handling. Detta medförde att personalen kände att chefen var lyhörd för personalens önskemål 

och avdelningens behov.    

Man ska visa att man tycker det är viktigt och att man som medarbetare får gehör 

för det man säger, att någon lyssnar och tar det på allvar. Viktigt att känna att det 

blir en återkoppling. Allt kan ju inte förändras på en gång. 

Tydliga mål 

Chefsjuksköterskorna beskrev att tydliga mål och rutiner kring avvikelsearbetet måste 

preciseras för att alla skulle sträva åt samma håll. De menade att om det fanns PM som 

markerade hur det skulle gå till på varje enskild avdelning så ökade säkerhetskänslan hos 

personalen. Genom att chefsjuksköterskan höll sig uppdaterad genom nya riktlinjer och lagar, 

sattes sedan mål som blev riktlinjer för avdelningens medarbetare. 

Man ska både som medarbetare och chef ha någonting bra att luta sig mot så att 

inte alla gör lite som de vill, alla ska veta vad som gäller. 
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Ej skuldbelägga 

Chefsjuksköterskorna menade att det var av vikt att sågs som något positivt och inte som ett 

utpekande av en enskild person. Avvikelserna gav tillfälle att uppmärksamma och lära sig av 

det som skett och på så sätt förhindra att samma sak sker igen. Personalen får inte känna sig 

rädda för att anmäla brister som visar sig på avdelningen. 

Avvikelser är inte att höja på ett finger och säga aja baja, utan avvikelser är 

precis så avvikelser ska vara, ett sätt att fånga upp saker som ska förbättras. 

Genom att ta tillvara medarbetarnas resurser och deras kunskap i det patientnära arbetet och 

visa att det är tillåtet att prata om och lyfta fram avvikelser, så minimerades riskerna i det 

dagliga arbetet menade chefsjuksköterskorna. 

Främja till förbättringsarbete 

Chefsjuksköterskorna ansåg avvikelserapporteringen fungerade bra på avdelningarna men att 

det alltid fanns plats för förbättringsarbete. De såg till att alla kände sig delaktiga och att 

viktig information nådde alla berörda. För att synliggöra avvikelser på avdelningarna arbetade 

några av dem efter lean, ett arbetssätt som ansågs vara stimulerande och givande. 

Ser man att avvikelsen berör hela avdelningen sätts den upp på vår leantavla, sen 

tar man upp det på leanmötena. Då ser man om avvikelsen återkommer och sätter 

ihop en grupp som ska jobba fram bättre rutiner 

På de avdelningar där avvikelserapporteringen fungerat mindre bra hade åtgärder vidtagits. Ju 

aktivare chefsjuksköterskan var med att ta det ansvar hon faktiskt besatt och visade hur viktig 

rapporteringen var samt återkopplingen, desto bättre gehör från personalen. När rapporterna 

var inskickade var uppföljning och utvärdering av stor vikt för framtida framgångar med det 

fortsatta patientsäkerhetsarbetet. 

Vi har en mapp på intranätet där vi lägger upp alla avvikelser avidentifierade. 

Den är tillgänglig för all personal att titta på och vi återkopplar också alla 

avvikelser som har med ett specifikt område att göra till våra områdesgrupper. 

Faktorer som påverkar patientsäkerheten 

Chefsjuksköterskorna upplevde att avdelningsklimat, personalresurser, kunskap och stress var 

tre betydande faktorer som påverkade patientsäkerheten på avdelningarna. Dessa fyra faktorer 

kunde de själva påverka genom sin yrkesroll. 

Avdelningsklimat 

Genom att chefsjuksköterskorna arbetade för att främja ett gott klimat på avdelningen och 

trygghet bland personalen så att de lättare kunde prata öppet om eventuella frågor och 

problem. Generell trivsel var viktig för att man skulle kunna utföra ett bra arbete, både i sin 

egen roll som chef och för de anställda ute på avdelningen. 

Det är viktigt att man har en kultur på avdelningen där man vågar 

fråga och känner att det är okej, det jobbar vi jättemycket med.  

Det ska vara öppet, fritt och man ska kunna fråga om man är osäker 

så man inte gör något man inte vet. 
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Om det fanns en öppenhet på avdelningen menade chefsjuksköterskorna att stämningen blev 

mer avslappnad, detta påverkade även patienterna och deras säkerhet. Ansvaret bestod också i 

att säkerställa att de anställda hade uppdaterade kunskaper för att på bästa sätt kunna vårda 

patienterna.  Chefsjuksköterskorna gav personalen goda förutsättningar till att utvecklas 

genom att informera och stödja dem kontinuerligt. 

Jag ska se till att ge personalen verktyg det är mitt ledarskap, att leda och 

utveckla dem och känna att de kan backa till mig för att få hjälp och stöd. 

Chefsjuksköterskorna upplevde att de för det mesta kunde ha en öppen dörr till sina 

medarbetare, dit de kunde vända sig för att få råd och hjälp. Vid inskolning av ny personal 

hade chef sjuksköterskorna i uppgift att tala om vilka rutiner och riktlinjer som fanns på 

avdelningen. Ansvaret för de nyanställda innefattade även att ge det material de behövde för 

att lära sig arbetet och kunna bli självständiga. 

Personalresurser 

Chefsjuksköterskorna betonade vikten av att ha en jämn fördelning av oerfaren och erfaren 

personal, det fick inte förekomma att till exempel endast oerfarna arbetade på samma pass. 

Ibland behövde de korrigera bemanningen i förhållande till den aktuella arbetsbelastningen på 

avdelningen, sådant som de inte kunde ta hänsyn till när de skapade schemat. 

Här har vi till exempel en halv sjuksköterska per patient, då kan man 

ha två patienter och det är vad man klarar av. Med tre patienter blir 

det genast mycket besvärligare. Det är väldigt viktigt att se över vad 

som är rimligt och hur många patienter en sjuksköterska kan ansvara 

för.  

Personalresurserna framkom vara avgörande för chefsjuksköterskans påverkan i 

patientsäkerheten. Eftersom patienterna var i behov av aktiv vård dygnet runt skulle 

säkerheten snabbt drabbas om personalbrist uppstod. En sjuksköterska skulle på sitt pass 

hinna med medicinering, dokumentation, omvårdnad och anhöriga under ett pass. 

Chefsjuksköterskorna ansåg att ett flexibelt tänkande och en övergripande koll på 

personalresurserna var en viktig förutsättning för att kunna bibehålla säkerheten. 

Dagar med högt tempo kunde dock, trots full bemanning, leda till att vissa patienter fick stå ut 

med en längre väntan på hjälp. Här hade chefsjuksköterskan ett ansvar i att lösa situationen på 

snabbast möjliga sätt. Även om hon mestadels arbetade administrativt, så fanns det tillfällen 

då hon fick rycka in praktiskt. 

I det stora hela är jag inte klinisk, men till exempel på den här 

avdelningen kan det bli väldigt mycket ambulansintag och där 

jag kan behöva hjälpa till och avlösa om det behövs. 

Kunskap 

För att försäkra sig om hög patientsäkerhet på avdelningen, var chefsjuksköterskorna eniga 

om att deras anställda skulle ha rätt typ av utbildning och kompetens.  

Personalen skulle ha en erfarenhet och framför allt, god kunskap om sitt område och 

arbetsuppgifter. Ny personal skolades in med hjälp av ett genomarbetat synsätt kring 
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patientsäkerhet och de fick lära sig bra grundrutiner från början för att komma in i 

avdelningens arbete. 

Som personal ska man ha rätt verktyg till att hantera patienterna, 

både medicintekniskt och kunskapsmässigt 

En blandning av de som arbetat under en längre tid och nyanställd personal såg 

chefsjuksköerskorna som en grundregel vid varje pass för att få en jämn fördelning av 

kompetens och erfarenhet. 

Stress 

Chefsjuksköterskorna upplevde att stress påverkade patientsäkerheten genom att personalen 

blev mer ofokuserad, glömde saker, var mindre uppmärksamma och därmed inte lika lyhörda 

som vanligt. Ansvaret låg hos chefsjuksköterskan att underlätta miljön för medarbetarna så att 

det blev så lite stress som möjligt. När resurser inte räckte till hann personalen inte med sina 

sysslor och i slutänden blev då det enkla något svårt, som sedan ledde till en ökad risk för 

felbedömningar. 

Det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara betydligt svårare att göra fel 

Kommunikation 

De beskrev tydlig kommunikation som en viktig del i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. 

Kommunikationen kunde ske muntligt och/eller skriftligt, antingen direkt från 

chefsjuksköterskan till personalen eller via någon ansvarig i personalgruppen. Det fördes även 

kommunikation åt andra hållet, från personal till chef. 

Det är viktigt att jag som chefsjuksköterska försöker belysa våra mål tydligt till 

personalgruppen så att alla känner att vi strävar efter samma mål. Vi pratar om 

patientsäkerhet dagligen. 

Samtliga chefsjuksköterskor ansåg att möten var viktiga för tydlig kommunikation. 

Arbetsplatsmötena (APT) togs upp som ett framgångsrikt forum där frågor om vårdskador, 

bristande rutiner, risker på avdelningen belystes och diskuterades öppet. Här fick alla säga sin 

mening och det medförde ett stort engagemang från alla parter. Detta gjorde att alla på 

avdelningen kom vidare i sitt patientsäkerhetsarbete på ett utvecklande vis. 

Alla blir väldigt engagerade på arbetsplatsträffarna och vi kan gemensamt 

bestämma om någon har ett förslag på hur man kan göra istället, så det inte 

händer igen.  

Uppdatering  

För att kunna leda patientsäkerhetsarbetet framåt uppdaterade sig chefsjuksköterskorna 

ständigt på olika sätt: uppdatering av varandra, vårdenhetschef som informerar, olika nätsidor 

som berör säkerhet, interna hemsidor, nyhetsbrev och regler, riktlinjer och lagar. 

Eftersom chefsjuksköterskorna inte hade schemalagd klinisk tjänst så var det ännu viktigare 

att hitta kommunikationsvägar till och från avdelningen för att kunna följa upp det dagliga 

arbetet.  
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Vi jobbar lean-baserat på avdelningen, då man har dagliga utvärderingar i 

teamet, där man tar ställning till olika frågor och ska skriver ner strulet som varit 

under dagen. 

Tack vare att personalen kontinuerligt lämnar in skrivna avvikelser och rapporterar, ges 

chefsjuksköterskan ytterligare en bra möjlighet att uppdatera sig om och få en bra överblick 

över situationen på avdelningen.  

Tillgänglighet 

Chefsjuksköterskorna menade att de prioriterade sin personal och fanns för det mesta tillhands 

för samtal. Om inte de själva hade möjlighet så fanns biträdande chefsjuksköterskor som 

stöttade upp och förde kommunikationen vidare. När det inte fanns tid för direkta samtal var 

e-post en konversationsmöjlighet.   

Jag hinner med dem, jag försöker prioritera bort allt annat. 

Det framkom att ju fler anställda, allt från femtio till hundratjugo, desto mindre tid upplevde 

de ha för individuella samtal. En god dialog och regelbunden uppdatering var viktiga 

parametrar för att känna tillgänglighet till sin personal. 

Nollvision  

Det var en självklarhet att sträva efter att inte ha några vårdskador på avdelningen och att det 

kunde vara något av en utopi. Chefssjuksköterskorna menade att saker händer hela tiden och 

det är viktigt att få veta vad som hänt så det inte händer igen, då minskar incidentalet.  

Att ha nollvision det är inte möjligt, det är en dröm, det finns alldeles för mycket 

patienter 

Gemensamt arbete 

Med en strävan efter att uppnå nollvision var det viktigt med en medvetenhet hos alla, att veta 

vilka de uppsatta målen var och hur man når dit tillsammans menade chefsjuksköterskorna. 

Det handlar om att sätta upp mål som är gruppens mål, det är inte jag som chef 

som ska sätta upp dem, alla är delaktiga 

Att fortsätta arbetet med avvikelser, händelseanalyser, tydliga handlingsplaner och 

kontinuerligt följa upp dem. Otydlig överrapportering mellan sjuksköterskor var en vanlig 

orsak till patientskadehändelser, det behövs tydlig struktur från ledningen om hur den 

kommunikationsöverföringen bör ske förklarar chefsjuksköterskorna. 

DISKUSSION 

Författarna benämner chefsjuksköterskan även som informant i metod- och 

resultatdiskussionen. 

Metoddiskussion 

Syftet till föreliggande studie var att beskriva och få en fördjupad bild av hur 

chefsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet på en akutavdelning. 

Totalt intervjuades åtta chefsjuksköterskor på akutavdelningar i Stockholmsområdet. 
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Författarna ansåg inte att informanternas kön hade någon betydelse för studiens innehåll och 

syfte. I förhållande till tidsramen för studien var åtta informanter ett lämpligt antal för att 

hinna genomföra arbetet. Informanterna hade varit verksamma som chefsjuksköterska i minst 

ett år på en akutavdelning och som sjuksköterska i minst tio år. Författarna antog därmed att 

chefsjuksköterskorna hade god erfarenhet av patientsäkerhetsarbete inom akutvård.  

Chefsjuksköterskorna hittades via privata kontakter och genom tips från lärare vid 

Sophiahemmet Högskola. Ingen av informanterna var känd för författarna sedan tidigare och 

ansågs därför inte ge några förställda svar till det slutgiltiga resultatet trots att de hittats 

genom gemensamma kontakter. En av informanterna uppfyllde dock inte kriteriet om att ha 

varit verksam som chefsjuksköterska i minst ett år, informanten hade endast varit i tjänst i fem 

månader. Författarna övervägde om denna informant skulle få delta i studien och diskussion 

fördes kring hur länge hon varit verksam på avdelningen som sjuksköterska, som var i ett 

tiotal år. Hon hade även arbetat som biträdande chefsjuksköterska i ett och ett halvt år. 

Författarna diskuterade hur väl hon kände sin avdelning, hur hennes kunskaper om 

patientsäkerheten var och hur hon hanterade avvikelser. Jämfört med övriga 

chefsjuksköterskor i studien gav även hon betydelsefull information som svarade till studiens 

syfte. Informanten uppfyllde även övriga inklusionskriterier och svarade trovärdigt och 

kunnigt på frågeguiden, därav inkluderades intervjun slutligen till föreliggande studie. 

Författarna upplevde det som en okomplicerad process att få kontakt med informanterna och 

gavs snabb återkoppling av både chefssjuksköterskorna och deras verksamhetschefer. Efter ett 

godkännande om medverkan i studien sändes ett informationsbrev (Bilaga II) till 

informanterna så att de hade tid att läsa in sig på studiens innehåll och syfte. 

Chefsjuksköterskorna fick sedan, med stöd av informationen, välja att samtycka eller inte i 

enlighet med Helgesson (2006). Författarna ansåg detta vara ett bra sätt för att få 

informanterna att känna sig trygga inför intervjun. Det var få av dem som hann läsa igenom 

materialet men författarna upplevde ingen skillnad mellan dem och de som hade läst.  

Då en tidsbegränsning fanns på ca 20-30 minuter per intervju, blev det lämpligast att träffas i 

närheten av chefsjuksköterskans avdelning. För att hålla intervjun ostört från åhörare och i en 

miljö där informanten kände sig trygg i enlighet med Trost (2010), fick de själva bestämma 

plats, tid och dag för intervju. Intervjuerna fungerade bra eftersom chefsjuksköterskorna hade 

tillgång till ett eget rum i anslutning till avdelningen. De informerade författarna om att deras 

telefon kunde ringa och om något akut skulle uppstå på avdelningen skulle de bli tvungna att 

avbryta intervjun, vilket aldrig blev aktuellt. 

Intervjuguiden utformades, bearbetades och blev slutligen åtta huvudfrågor som författarna 

tyckte var relevanta för studien. Även fyra bakgrundsfrågor formulerades som innehöll 

allmänna frågeställningar om chefsjuksköterskans utbildning och arbetslivserfarenhet, detta 

gav en bra bild av informanten från början av intervjun. Författarna följde intervjuguiden 

(Bilaga III) och ställde alla frågor utifrån dess ordning (Henricson, 2012), för att få trovärdiga 

och likvärdiga svar från samtliga informanter och ett resultat som stämmer för alla 

medverkande i studien fått samma förutsättning. När författarna kände sig nöjda med guiden 

testades den som en pilotintervju med en chefsjuksköterska. 

Endast några få ändringar i form av omorganisering och strukturering gjordes efter denna 

pilotintervju, till exempel flyttades följdfrågan ”Hur upplever Du att tiden räcker till att 

samtala och vara delaktig i Dina anställdas frågor/eventuella problem?” från fråga fyra till 

fråga sex. Författarna bytte plats på frågan för att få ett bättre flöde i guiden. Inga nya frågor 

tillkom i guiden därmed valde författarna att inkludera pilotintervjun i studien. 
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I enlighet med Henricssons (2012) kriterier för en pilotintervju testades den tekniska 

utrustningen, rollen som intervjuare och att den planerade tiden var hållbar. För att försäkra 

sig om att intervjuerna spelades in användes två diktafoner vilka testades vid pilotintervjun. 

Två diktafoner användes för att säkerhetsställa att intervjun spelades in och inte försvann om 

något tekniskt problem skulle uppstå. Diktafonerna fungerade bra och användes sedan vid alla 

intervjuer.  

Båda författarna var med vid samtliga intervjutillfällen och läste och analyserade intervjuerna 

tillsammans vilket enligt Lundman, Hällgren och Granheim (2004) ökar tillförlitligheten i 

studien. Detta för att båda författarna ville vara lika delaktiga i studien och ha samma 

utgångsläge vid databearbetning. Innan varje tillfälle planerade författarna vem som skulle 

leda intervjun och vem som skulle ansvara för transkriberingen. Detta upplevdes vara en bra 

arbetsfördelning då transkribering var ett tidskrävande arbete. Intervjuguiden fungerade bra 

från första tillfället men några få ändringar gjordes efter att pilotintervjun var utförd. 

Uppdelningen av arbetet påverkade inte studien då författarna hade som rutin att gå igenom 

materialet tillsammans. 

Vid de första intervjutillfällena startade författarna intervjun direkt för att inte ta upp någon 

onödig tid från informanten. Författarna upplevde då en viss nervositet hos 

chefsjuksköterskorna. Under kommande intervjuer valde författarna att starta upp intervjun 

med småprat och frågor till informanten kring hennes erfarenheter som sjuksköterska. 

Informanten upplevdes då mindre nervös. Ändringen av upplägget under intervjuerna 

påverkade inte studiens resultat. Den av författarna som inte utförde intervjun intog en 

lyssnande roll. Efter att den sista intervjufrågan ställts, fortsatte oftast informanterna att 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter mer avslappnat. Därför hade författarna igång 

diktafonerna en stund efter avslutad intervju, vilket enligt Trost (2010) kunde ge 

betydelsefulla svar i efterhand. Det förekom att informanten i efterhand gav vidare svar på en 

tidigare ställd fråga. Övrig information som framkom blev mer till författarnas intresse än 

inkluderat i studien. Författarna transkriberade ordagrant vad informanterna berättade och 

undvek nyansering av innehållet för att öka trovärdigheten. 

Minnet är en viktig del vid tolkning och analys enligt Trost (2010) och författarna valde 

därför att transkribera intervjuerna omgående. Författarna fann det intressant att lyssna på 

inspelningarna och upptäckte hur snabbt information kunde glömmas bort, trots att de nyligen 

genomfört intervjun. Transkriberingsarbetet var tidskrävande men gick smidigt och gav därmed 

tillfredsställande svar tack vare att frågeguiden var relevant till syftet. Varje intervju kodades med 

siffror vid transkriberingen och det konfidentiella materialet förvarades sedan i personliga 

lösenordssäkrade datorer, all data behandlades konfidentiellt genom att ingen annan än 

författarna själva var medvetna om vem som sagt eller gjort vad (Trost, 2010). Författarna 

använde sig av en induktiv ansats vid databearbetningen vilket innebar att de analyserade 

materialet förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna analysform 

fungerade bra enligt författarna eftersom den gav en objektiv bild av chefsjuksköterskornas 

upplevelser.  

Författarna hade en idé om hur deras kategorier skulle se ut efter transkriberingen av 

materialet eftersom de analyserat varje intervju tillsammans under arbetets gång. Trots detta 

enades författarna om att ett effektivt sätt att bearbeta materialet var att analysera, kondensera, 

abstrahera, koda och kategorisera alla intervjuerna i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Ytterligare förenkling av texten gjordes genom att skapa underkategorier. 

Slutligen efter en positiv och givande process med diskussioner kring materialet, fann 

författarna fem huvudkategorier som svarade till syftet och blev rubriker i resultatdelen. 
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Underkategorierna blev således underrubriker. I efterhand syntes författarnas tidiga idé ha 

genomsyrat resultatet i en positiv riktning i form av att de var väl insatta i 

bearbetningsprocessen av sitt material. 

Materialet bearbetades vid ett flertal tillfällen för att göra intervjupersonerna helt anonyma för 

läsaren i avrapporteringen (Henricsson, 2012) och all insamlad data och citat i resultatet 

skyddades från igenkännande faktorer såsom dialektuttryck, ålder och var projektet 

genomfördes (Malterud, 2009). Vald metod besvarade studiens syfte väl utifrån den vinkel 

som författarna till en början hade en vision om att nå. Då informanternas individuella 

upplevelser och erfarenheter stod i centrum för syftet så passade en intervjustudie och 

författarna ansåg därför inte att någon annan metod var aktuell. Studiens resultat visade att 

chefsjuksköterskor i Stockholm strävar efter samma mål och använder sig av liknande medel 

för att nå dit. Om det är ett nationellt arbetssätt är inget som föreliggande studie kan påvisa. 

 

Resultatdiskussion 

Chefsjuksköterskorna upplevde att säkerhetskulturen på avdelningarna präglades av i vilken 

grad de själva satsade på att bygga upp ett gott klimat bland sina anställda. Detta stärks i 

Blouin och Mc Donagh's (2011) studie som beskriver att en säkerhetskultur som präglas av 

tillit och respekt mellan personalen leder till ett bättre samarbete och därmed minskad risk för 

allvarliga säkerhetsbrister. En god arbetsorganisation och gemenskap i personalgruppen är 

viktigt för att kunna driva en god omvårdnad enligt Koivula och Paunonen-Ilmonen (2001).  

I resultatet framkom att chefsjuksköterskorna ständigt höll sig á jour genom de kvalitet- och 

patientsäkerhetsfrågor som var aktuella på respektive avdelning och att de hade rutiner för hur 

de på bästa sätt kunde ha en övergripande bild av avdelningens resurser. Genom ett effektivt 

ledarskap skapar man en säkrare vård på lång sikt, menar Blouin och Mc Donagh’ (2011).  

Kommunikationen till och från sina anställda beskrev chefsjuksköterskorna som en viktig del 

i det dagliga patientsäkerhetsarbetet, detta beskriver Sammer och James (2011) vara en av de 

viktigaste faktorerna som driver en säkerhetskultur framåt och enligt Leonard et al. (2004) är 

det avgörande för hög kvalitet och säker vård. Kommunikationen kunde ske muntligt 

och/eller skriftligt, antingen direkt från chefsjuksköterskan till personalen eller tvärtom. 

Samtliga chefsjuksköterskor ansåg att möten var viktiga för tydlig kommunikation och att 

uppdatering där alla fick säga sin mening medförde ett stort engagemang och utveckling i 

patientsäkerhetsarbetet.  

Chefsjuksköterskorna uppdaterade sig även av varandra, av vårdenhetschef som informerade 

dem, olika nätsidor som berör säkerhet, interna hemsidor, nyhetsbrev och regler, riktlinjer och 

lagar. Enligt Patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) 6 kap § 4 är hälso- och 

sjukvårdspersonalen skyldiga att hela tiden bidra till arbete för hög patientsäkerheten. 

För att driva patientsäkerhetsarbetet framåt på ett effektivt sätt satte chefsjuksköterskorna 

ihop patientsäkerhetsgrupper som bestod av sjuksköterskor som hade fokus på olika 

förbättringsområden, informationsflödet kunde då ske i större utsträckning. En arbetsmiljö 

som ger en öppen och stödjande kommunikation har enligt Beckett och Kipnis (2009) en 

positiv påverkan på teamarbete, personaltillfredsställelse och förbättrad patientsäkerhet. 

Chefsjuksköterskorna anordnade även temaveckor och temamånader med fokus på ett 

specifikt problem. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov i vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2 a § (HSL) (SFS, 1982:763). I 
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Rautava, Palomäki, Innamaa, Perttu, Letho och Palomäkis (2013) studie presenterades att 

sjuksköterskor inom den akuta sektorn som fick en teoretisk och praktisk utbildning under en 

tio veckorsperiod visade signifikant förbättring gällande yrkesskicklighet och tilltro i sin 

arbetsroll. Kateterisering, patientövervakning och infektionsrisk var tre områden som tydligt 

förbättrades efter utbildningen. Att som chefsjuksköterska kunna anordna utbildning till sina 

anställda på olika pedagogiska sätt, är något som författarna till föreliggande studie ser som 

en viktig del i utvecklingen av patientsäkerhetsarbete. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har man som vårdgivare en skyldighet att utreda och anmäla de 

allvarligaste avvikelserna till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Avvikelsehantering 

beskrev chefsjuksköterskorna vara en stor del av deras arbete och det var nödvändigt för att se 

bristerna på avdelningen samt hur man kunde förhindra upprepning av dem. De menade att 

uppmuntran, delaktighet och återkoppling kunde leda till bättre avvikelsehantering från 

personalen. Det framkom att avvikelsehanteringen inte handlade om att peka ut enskild 

individ utan att istället lära sig av det som hänt eller riskerade att hända. Detta stöds av § 3 i 

Patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) tredje kapitel som beskriver att vårdgivaren ska ha 

underlag för att klargöra vad som skett och förhindra samma händelse igen. Att lära sig av 

misstagen är nyckeln till att kvalitén av vården förbättras och bibehålls enligt Lawton och 

Parker (2002).  

Chefsjuksköterskorna menade att personalen inte skulle känna sig rädda för att göra en 

anmälan och det måste finnas en öppenhet på avdelningen, enligt De Freitas et al. (2006) kan 

denna rädsla leda till att personalen förhindras ta lärdom av det som hänt. 

Chefsjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de hade ansvar för att introducera sin 

personal om vilka riktlinjer och rutiner som fanns, enligt Unbeck (2012) bör personalen ha en 

god kunskap om de risksituationer och avvikelser som kan förekomma inom verksamheten. 

Både chef och personal på avdelningen måste veta hur processen går till och att tillgänglig 

information finns synbar för alla. Chefsjuksköterskorna arbetade rutinmässigt med 

avvikelsehanteringen och tillsammans med sin personal var avvikelseprocessen ständigt 

levande, i enlighet med Choo, Hutchinson & Bucknall (2010) som menar att 

Eftersom chefsjuksköterskorna inte hade någon schemalagd klinisk tjänst så var det ännu 

viktigare att hitta kommunikationsvägar till och från avdelningen för att kunna följa upp det 

dagliga arbetet. En kommunikationsväg var att arbeta efter lean, som ansågs vara ett bra 

system när information om brister och avvikelser på avdelningarna togs upp. Enligt Toussaint 

och Berry (2013) är lean-arbetet något som i första hand drivs av chefsjuksköterskans 

engagemang och ledarskap och genom att engagera sin personal till att identifiera och lösa de 

problem som uppstår, så skapas en attityd till förbättring som genomsyrar hela verksamheten.  

Det framkom att det var viktigt med en medvetenhet hos alla inblandade på avdelningen och 

att veta vilka uppsatta mål som fanns och hur man når dit tillsammans. Chefsjuksköterskorna 

menade att det är viktigt att fortsätta arbetet med avvikelser, händelseanalyser, tydliga 

handlingsplaner och kontinuerlig uppföljning. Det stöds av motionen om Nollvision för 

vårdskador, att minska skador i sjukvården betyder systematiskt arbete och fasta rutiner för att 

upptäcka brister i arbetet (Hoff, 2012). Chefsjuksköterskorna menade att nollvision var en 

självklarhet att sträva efter, men ansåg också att det kunde vara något av en utopi. Hoff (2012) 

menar att en nollvision i vården skulle medföra färre skador, men chefsjuksköterskorna ansåg 

att det fanns för mycket patienter för att kunna nå fram dit, saker händer hela tiden. 

Författarna till föreliggande studie anser att resultatet som helhet gett ett tydligt och givande 

svar till syftet.  
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SLUTSATS  

Chefsjuksköterskan har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten på avdelningen och kan 

därmed påverka den på flera olika sätt. En tydlig kommunikation är viktig för att information 

om de riktlinjer och rutiner som ska gälla på avdelningen når personalen.  

Chefsjuksköterskans uppmuntran till avvikelsehantering och tydlig återkoppling är avgörande 

för att personalen ska bli medvetna om att deras avvikelser hanteras och följs upp. 

Säkerhetskulturen på avdelningen präglas av chefsjuksköterskans engagemang, tydliggörande 

av mål och rutiner, tillgänglighet till sin personal, fördelning av personalresurser samt 

främjandet av ett trivsamt arbetsklimat. I chefsjuksköterskans strävan efter en så hög 

patientsäkerhet som möjligt med färre vårdskador är dock inte nollvision helt realistiskt. 

Klinisk tillämpbarhet  

Tydlig kommunikation och avvikelsehantering var viktiga områden för att 

patientsäkerhetsarbetet skulle kunna upprätthållas. I föreliggande studie framgick att lean som 

förhållningssätt var ett effektivt verktyg för att synliggöra, analysera och följa upp avvikelser 

på ett strukturerat sätt. Då lean sparar både tid och resurser anser författarna av föreliggande 

studie att det är en bra metod för att uppnå optimal patientsäkerhet. 

Förslag till vidare studier 

Författarna till föreliggande studie anser det vore av intresse att en studie om 

chefsjuksköterskan och hennes påverkan av patientsäkerheten på en akutavdelning gjordes 

runt om i Sverige. En sådan studie skulle vara utvecklande för patientsäkerhetsarbetet, då 

chefsjuksköterskor därmed kunde lära av varandras erfarenheter och upplevelser. Detta kan 

leda till gemensamma riktlinjer för att bedriva ett effektivare och säkrare arbete utifrån samma 

ramar. 
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BILAGA I (I) 

Stockholm 26/3-2013 

 

Hej! 

Vi heter Ida och Manda och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola. Vi går i 

termin fem och ska under vårterminen 2013 genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng.  

Syftet med studien är att beskriva hur chefsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten på en 

akutavdelning. Vi är därför intresserade av att få genomföra en intervju med 

chefsjuksköterskan…………… på Din avdelning. 

Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie, vilket innebär att vi kommer att intervjua 

chefssjuksköterskor på olika akutavdelningar i Stockholm. Intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter och kommer att genomföras under veckorna 9-13. Intervjuerna kommer att spelas in 

med hjälp av diktafon och sedan raderas informationen efter transkribering utförts. All 

insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och intervjudeltagarna har rätt till att när 

som helst dra sig ur studien om så önskas.  

Det som framkommer genom intervjuerna kommer sedan att analyseras och eventuella 

samband mellan intervjuerna kommer belysas och presenteras i vårt färdiga arbete. 

Vi vore tacksamma om Du kan lämna underskrivet dokument till …………...  

Har Du frågor kring studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

Manda Ersgård 

............................................. 

Ida Nyström 

............................................. 

Telefonnummer 

Manda Ersgård: 070-4283760 

Ida Nyström:  070-7790431 

E-postadress 

Manda Ersgård:  manda.ersgard@stud.shh.se 

Ida Nyström:  ida.nystrom@stud.shh.se 

Handledare, Britten Jansson: 08-406 28 68  

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 

mailto:manda.ersgard@stud.shh.se
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BILAGA I (II) 

 

 

Jag godkänner härmed att Manda Ersgård och Ida Nyström får utföra studien  

på kliniken…………………… under tidsperioden  

 

25/2-29/3-2013 

 

__________________________  

Ort, datum 

 

__________________________  

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________  

Namnförtydligande 
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BILAGA II 

Stockholm 26/3 2013 

Hej XX! 

Vi heter Manda Ersgård och Ida Nyström och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola. Vi går termin fem och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör chefssjuksköterskor och patientsäkerhet, vi 

är därför intresserade av att få genomföra en intervju med Dig. 

Syftet med studien är att beskriva hur chefsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten på en 

akutavdelning. 

Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie, vilket innebär att vi kommer att intervjua 

chefssjuksköterskor som varit verksamma minst ett halvår på en akutavdelning i Stockholm. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och kommer att genomföras under v 9-13. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av diktafon och sedan raderas informationen efter 

transkribering. All insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och Du som 

intervjudeltagare har rätt till att när som helst dra Dig ur studien om så önskas.  

Det som framkommer genom intervjuerna kommer sedan att analyseras och eventuella 

samband mellan dem kommer belysas och presenteras i vårt färdiga arbete. 

Har Du frågor kring studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

Manda Ersgård 

............................................. 

Ida Nyström 

............................................. 

Telefonnummer 

Manda Ersgård: 070-4283760 

Ida Nyström:  070-7790431 

E-postadress 

Manda Ersgård:  manda.ersgard@stud.shh.se 

Ida Nyström:  ida.nystrom@stud.shh.se 

Handledare, Britten Jansson: 08-406 28 68  

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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BILAGA III 

 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har Du varit sjuksköterska? 

Hur länge har Du varit chefsjuksköterska? 

Vad har du för vidareutbildning efter grundutbildningen? 

1. Beskriv hur Du som chefsjuksköterska påverkar patientsäkerheten på avdelningen? 

2. Beskriv vilka faktorer som inverkar på patientsäkerheten?  

 På vilket sätt inverkar personalresurserna för att uppnå optimal patientsäkerhet? 

(Personalbrist) 

 Anser du att oerfaren personal och sommarvikarier påverkar?  

På vilket sätt på verkar stress?  

För att få optimal patientsäkerhet, hur skulle en avdelning se ut rent organisatoriskt?  

3. Vilken är den viktigaste informationskällan, där Du som chefsjuksköterska uppdaterar Dig 

om patientsäkerheten? 

4. Hur uppdaterar Du dig själv samt de anställda om nya riktlinjer/lagar gällande 

patientsäkerhet? 

Enkäter/rapporter? 

Informerar anställda varandra? 

Individuella möten eller grupp? 

5. Hur arbetar Du för att uppnå ”Nollvision”?  

6. Berätta hur ditt kliniska arbete ser ut 

Hur upplever Du att tiden räcker till att samtala och vara delaktig i Dina anställdas 

frågor/eventuella problem? 

7. Hur vanligt är det med avvikelserapporter på Din enhet? 

 Vid en avvikelse, på vilket sätt Du upp problemet med hela personalgruppen? 

Vanligaste avvikelsen på Din avdelning? 

8. Är det något Du vill tillägga? 

Tack för Din medverkan i vår studie!  

  


