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Abstrakt 

Årligen drabbas cirka 100 000 personer av vårdskada inom den somatiska 

sjukhusvården. Detta skapar lidande för patienten, långa vårdtider och höga 

kostnader. De höga kostnaderna resulterar i nerdragningar vilket ger en ökad 

belastning på befintlig vårdpersonal. Syftet med litteraturstudien var att 

sammanställa kunskap om vilka faktorer inom bemanning och säkerhetskultur 

som påverkar patientsäkerheten. En systematisk litteraturöversikt användes som 

metod där 17 artiklar analyserades. I resultatet framkom nio faktorer som ansågs 

påverka patientsäkerheten. En låg bemanning, brist på teknisk utrustning samt 

bristande kompetens och engagemang äventyrade patientsäkerheten då mer risker 

togs. Attityder, brist på kommunikation, svagt ledarskap och stöd från 

organisationen gav brister i följsamheten av riktlinjer och rutiner, teamwork som 

bidrog till försämrad arbetsmiljö och att viktig patientinformation förlorades. För 

att bedriva vård av hög kvalitet och god patientsäkerhet bör en utveckling ske för 

att bryta den nedåtgående trend inom bemanning som pågår. Det behövs mer 

resurser och stöd. Sjuksköterskans åsikter och rekommendationer bör betraktas 

som nyckelinformation för att kunna arbeta personcentrerat och i utvecklingen av 

patientsäkerheten. 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Sjuksköterska, Säkerhetskultur, Vårdskada, 

Systematisk litteraturöversikt, Personcentrerad vård 
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Årligen drabbas cirka 100 000 patienter av någon form av vårdskada inom den svenska 

somatiska sjukhusvården. Detta betyder att det sker en vårdskada vart 10 vårdtillfälle. En 

vårdskada innebär ett direkt lidande för patienten men medför även andra konsekvenser såsom 

längre vårdtider och stora kostnader för samhället. Vårdtiden blir längre för ca 50 000 patienter 

varje år, ca 2 000 patienter får bestående men orsakat av vårdskada och ca 1 200 patienter 

avlider där en vårdskada har varit en bidragande orsak. Kostnaderna beräknas vara ca 7 

miljarder kronor varje år relaterat till de extra vårddygnen som en vårdskada orsakat. Detta är 

endast siffror vuxna personer som vårdats inom den somatiska sjukhusvården då områden som 

bland annat psykiatrin, barnsjukvården, primärvården, hemsjukvården, pre hospitala vården och 

tandvården inte är belyst eller att uppgifterna är otillräckliga (Socialstyrelsen, 2019a).  

 

Hälso- och sjukvården har blivit mer upplysta om fel och brister som kan uppstå i verksamheten 

samt vilka konsekvenser det kan resultera i. De höga kostnaderna har resulterat i nerdragningar 

vilket ger ett ökat tryck på den befintliga vårdpersonalen att göra mer men med mindre resurser 

(Wu & Steckelberg, 2012). Sverige bedriver en säkrare vård än i de flesta andra länder men trots 

detta är antalet vårdskador fortfarande ett stort problem (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2019). Den vanligaste typen av vårdskada enligt Socialstyrelsen (2019b) är 

vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallskador, läkemedelsrelaterat och kirurgiska 

komplikationer eller skada. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 

SFS 2017:30, kap 5 1§) och Patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap 1 

1§) ska sjukvårdspersonal arbeta så patientsäkert som möjligt för att ge en god och trygg vård. 

En vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagit vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap 1 5§). 

Patientsäkerhetsfrågor uppmärksammas runt om i världen. Sverige är en aktiv medlem i 

Världshälsoorganisationen (WHO). Sverige är med och stödjer WHO´s långsiktiga mål att ingen 

ska behövas skadas i vården (Socialstyrelsen 2019e). För att kunna bedriva en säker vård och 

förebygga skador anser WHO att det behöver finnas tydliga policyer, effektivt organisatoriskt 

ledarskap, data för att driva förbättringsarbete inom säkerhet, kvalificerad vårdpersonal och att 

göra patienten delaktig i sin vård för att säkerställa patientsäkerheten samt till hållbara 

förbättringar inom hälso- och sjukvården (https://www.who.int/patientsafety/en/). 

 

Sveriges kommuner och landsting arbetar med att utveckla sjukvården med fokus på patienten. 

Vården som ges till patienten ska bedrivas av en god patientsäkerhet, god tillgänglighet och av 

https://www.who.int/patientsafety/en/
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hög medicinsk kvalitet (SKL, 2019). Patienter och deras anhöriga ska ges möjlighet att 

medverka i patientsäkerhetsarbetet. För att förbättra patientsäkerheten har patientens delaktighet 

blivit alltmer betydelsefullt där patienten själv medverkar i beslut kring behandling och 

omvårdnadsåtgärder som gäller patienten själv (SKL, 2018). Relationen mellan patient och 

sjuksköterska är allmänt känt som en viktig faktor. För att vården ska upprätthålla en god 

tillgänglighet och vård av hög kvalitet innebär det att arbetstiderna är förlagda till dygnets alla 

timmar (Griffiths, Dall’Ora, Jones & Sinden, 2019; Teclaw & Osatuke, 2015). 

 

Inom hälso- och sjukvård anses patientsäkerheten vara avgörande för kvaliteten av vården. 

Sjuksköterskorna spelar en stor och viktig roll i att främja patientsäkerheten där 

säkerhetskulturen fokuserar på att förebygga fel och brister (Ammouri, Tailakh, Muliira, 

Geethakrishnan & Kindi, 2015). Det skapas en allt mer medvetenhet att förbättra 

patientsäkerheten och för att kunna göra det behöver man förändra kulturen från att skylla på 

individer när fel begås till att se de som möjligheter att förbättra system och förhindra skada. 

Synen på filosofin att vårdpersonalen ska vara perfekta och felfria bör förändras till att fokusera 

och utforma hållbara system för att öka patientsäkerheten. Sjukvården har tendens till en kultur 

som försöker skylla på individer när fel uppstår och detta förhindrar ett erkännande när ett fel 

begåtts och därför begränsas möjligheterna till utveckling. För att förbättra säkerheten behöver 

hälso-och sjukvårdssystem ha tillgång till information som stödjer lärandet av erfarenheter för 

att främja system som både förhindrar fel. Säkerhetskulturen inom organisationen är en produkt 

skapad av individer, värderingar, attityder, kompetens, föreställningar och engagemang (Nieva 

& Sorra, 2003). För att uppnå detta med målet att ingen patient ska drabbas av vårdskada är det 

en förutsättning att det finns en stark säkerhetskultur inom organisationen (Socialstyrelsen, 

2017a). Det kännetecknas av att det finns ett öppet arbetsklimat där personalen känner sig trygg, 

att man inte skuldbelägger varandra i arbetsgruppen och att organisationen lär sig av händelserna 

som inträffat. Alla inom organisationen har ett eget ansvar och en viktig roll men det är cheferna 

och ledarna som har det avgörandet ansvaret för att skapa de förutsättningar som krävs för att 

uppnå en god säkerhetskultur (Socialstyrelsen, 2017b). 

 

Den personcentrerade vården ses som en nyckelkomponent i vård av personer med sjukdom 

vilket resulterar i att patienterna blir mer nöjd och får förbättrad hälsa (Ekman et al., 2011). 

Patientens deltagande är en av de hörnstenarna i personcentrerad vård och har fördelar som 

bland annat ger en förbättrad patienttillfredsställelse, förbättrad vårdkvalité och kortare 

sjukhusvistelse (Jangland & Gunningberg, 2017). Sjuksköterskans kompetens inom den 
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personcentrerade omvårdnaden är känt som en viktig faktor som påverkar patientens deltagande. 

Genom att patienten är deltagande i sin vård anses det som en lovande strategi för att förbättra 

patientsäkerheten och säkerställa en personcentrerad omvårdnad. Tillsammans med 

sjuksköterskans kompetens inom personcentrerad omvårdnad och i en vårdmiljö som prioriterar 

patientsäkerheten främjar det patientens deltagande inom sjukhusvård (Hwang, Kim & Chin, 

2019). 

 

Som nyexaminerad sjuksköterska står man inför en anpassning till den nya rollen. Övergången 

från student till legitimerad sjuksköterska anses vara utmanande då det finns vissa förväntningar 

om vad man anses ska klara av. Vad man har lärt sig under sin utbildning kan skilja sig på hur 

saker fungerar ute på arbetsplatsen relaterat till vilken kultur som råder. Det kan göra att de 

värderingar man lärt sig i utbildningen hamnar i konflikt med de som finns på arbetsplatsen 

vilket gör att en kulturchock uppstår. För den nya sjuksköterskan startar en socialiseringsprocess 

där man tar efter språket, normer och den kultur som råder på arbetsplatsen för att passa in i 

arbetsgruppen (Bjerknes & Bjørk, 2012; Duchscher, 2009). Under vår utbildningstid på 

sjuksköterskeprogrammet har vi lärt oss hur viktigt det är med patientsäkerhet. Som blivande 

sjuksköterskor kommer vi att ansvara för patienten och säkerheten. Under den arbetsförlagda 

utbildningen har vi fått en tydligare insyn i sjuksköterskeprofessionen och sett olika 

vårdkulturer.  

 

Mot denna bakgrund var syftet att sammanställa kunskap om vilka faktorer inom bemanning och 

säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten.  

 

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. I en systematisk 

litteraturöversikt samlas kunskap in för att få en bild över hur forskningsläget ser ut (Rosén, 

2012, s. 429). Vald metodartikel till studien var Whittemore och Knafl (2005) då de är möjligt 

att använda vetenskapliga studier som har olika metoder och som varierar i kvalitet. Analysen 

genomfördes med stöd av Whittemore och Knafl (2005). 
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Litteratursökning  

Det utfördes en fritextsökning i databasen Google Scholar, en så kallad pilotsökning för att få en 

överblick inom området. De databaser som användes var Cinahl och PubMed. För att få fram de 

relevanta engelska sökorden utfördes en sökning av det svenska sökordet i SvenskMesh. 

Litteratursökningen utfördes systematisk där varje sökord användes var för sig och sedan i 

kombination för att få fram aktuella artiklar. Sökorden som användes var: Nurse, Nursing, 

Patient Safety, Patient Care, Work Environment, Attitude of Health Personnel, Personnel 

Staffing and Scheduling, Safety Culture, Shift Work Schedule och Delivery of Health Care. 

Sökorden kombinerades med AND och OR för att smalna av sökningen. Begränsningarna som 

användes i referensdatabaserna var artiklar publicerade från 2009, engelsk text, humans och peer 

reviewed. Artiklarna som användes var vetenskapliga och av kvalitativ samt kvantitativ ansats. 

Inklusionskriteriet till detta arbete var hälso- och sjukvård. Artiklar från låginkomstländer och 

med barnmorskor exkluderades. Litteratursökningen presenteras nedanför i tabell 1 och 2. 

Artiklarna valdes ut genom en grov sållning, där rubriker och abstrakts lästes igenom. Ett stort 

antal abstrakts lästes igenom för att få en överblick över innehållet i artiklarna (Rosén, 2012, s. 

436-437).  

 

Tabell 1: Litteratursökning 

CINAHL, 2019-09-16 
Begränsningar: Engelsk text, Peer reviewed, 2009-2019 

Söknr Sökord       *) Antal träffar Antal valda   

     

S1 Nurse       FT                              137 486 0 

S2 Nursing       FT     186 901 0 

S3  Patient Safety      CH       55 731 0 

S4 Patient Care      CH     333 269 0 

S5 Work Environment       CH      14 328 0 

S6 Attitudes of Health Personnel      CH      43 489 0 

S7 Personnel Staffing and Scheduling      CH        9 031 0 

S8 Safety Culture       FT        4 054 0 

S9 Shift Work Schedule       FT           807  0 

S10 Delivery of Health Care       FT      36 064 0 

S11 S1 OR S2     235 870 0 

S12 S5 OR S7 OR S9       22 678 0 

S13 S4 OR S8 OR S10     360 139 0 

S14 S3 AND S6 AND S11 AND S12 

AND S13 

           122 8 

* CH – Cinahl HeadSubjects. FT – Fritextsökning 
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Tabell 2: Litteratursökning 

PubMed, 2019-09-16 
Begränsningar: Engelsk text, Humans, 10 år 

Söknr Sökord       *) Antal träffar Antal valda   

     

S1 Nursing       MSH                             46 192 0 

S2 Nurse        FT     94 836 0 

S3  Patient Safety       MSH     15 961 0 

S4 Patient Care       MSH   381 279     0 

S5 Attitude of Health Personnel       MSH     52 994 0 

S6 Work Environment         FT     34 506   0 

S7 Personnel Staffing and Scheduling        MSH     13 318 0 

S8 Safety Management         MSH       6 955 0 

S9 Shift Work Schedule       MSH          262  0 

S10 Delivery of Health Care       MSH   377 169 0 

S11 S1 OR S2    114 045 0 

S12  S4 OR S10    639 065 0 

S13 S3 OR S8      21 817 0 

S14  S6 OR S7 OR S9      45 915 0 

S15 S5 AND S11 AND S12 AND S13 AND S14        143 9 
* MSH – Svenska MeSH-termer. FT – Fritextsökning 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna med kvalitativ ansats kvalitetsgranskades utifrån bilaga 5 som är en granskningsmall 

för artiklar med kvalitativ ansats (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2017). Artiklarna med kvantitativ ansats kvalitetsgranskades med bilaga G (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 154). Kvaliteten på artiklarna är bedömda med procentindelning där 

artiklarna fått 1 poäng för varje positivt svar och 0 poäng för ett negativt eller oklart svar, och 

därefter har hela poängsumman delats med de totala antalet frågor. Efter uträknad procent 

graderades artiklarna till kvaliteten låg, medel och hög som presenteras i tabell 3 nedanför 

(Willman et al., 2006, s. 96). Willman et al. (2006, s. 94) beskriver vid granskningen av 

kvalitativa studier kan frågor underlätta beslut om en fortsatt granskning, exempelvis om det 

fanns ett tydligt syfte med studien, om urvalsstrategin var lämplig och vilken datainsamling som 

gjordes. Enligt Willman et al. (2006, s. 92) är en kvantitativ studies kvalitet beroende på hur 

stort antal deltagare som finns, bortfallsstorlek, vilka mätvariabler som använts och hur 

bearbetningen var genomförd. Dessa faktorer har vi lagt stor vikt på vid granskningen av dessa 

studier och utifrån detta graderades artiklarna till låg, medel eller hög.  

Tabell 3: Kvalitetgradering, procentsats 

Procent  Kvalitet 

80-100  Hög 

70-79  Medel 

60-69  Låg 
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Analys 

Analysen är genomförd med stöd av metodartikeln skriven av Whittemore och Knafl (2005) som 

beskriver analysen som en process i flera olika steg. Whittemore och Knafl (2005) föreslår att 

ordna de valda studierna efter exempelvis kronologi eller kontext i den första grupperingen men 

att det inte finns några hinder för att gruppera artiklarna på annat sätt. De beskriver också att 

varje artikel kan få en siffra eller en bokstav för att underlätta att hålla reda på vilken textenhet 

som tillhör vilken artikel. De valda artiklarna som uppfyllde tillfredsställelse i 

kvalitetsgranskningen lästes igenom flertalet gånger. Därefter delades artiklarna in efter 

kronologi med nyast artikel först för att få en överblick. Varje artikel tilldelade en siffra och 

därefter togs textenheter ut som svarade mot syftet och frågeställningarna. Varje textenhet 

tilldelades samma siffra som artikeln hade samt en bokstav för att skilja enheterna åt. 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att ett analysverktyg i form av en tabell kan användas i 

analysprocessen. En analystabell utformades med hjälp av programmet Word och bestod av 

artikelförfattarna, årtal, frågeställningar och de textenheter som togs ut från artiklarna. 

Textenheterna översattes till svenska och de kvantitativa textenheterna omformulerades till text. 

Från textenheterna bildades kategorier som presenteras som faktorer hädanefter. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) är detta ett sätt att få mer struktur över sin data och underlättar 

sammanställningen på ett systematiskt sätt. Ett exempel på hur textenheter bildar faktorer 

presenteras i tabell 4. Artiklarna som ingår i analysen presenteras i tabell 5. 

 

Tabell 4: Exempel av analysprocessen. 

Artikel Textenhet Översatt till svenska Faktor 

2. Brooks Carthon et al.   

(2019). 

2u. In our sample, nurses 

consistently reported patient 

safety concerns, including 

patient information “falling 

through the cracks” when 

nurses assumed high patient 

workloads, suggesting that 

further investments in nurse 

staffing may increase nurses’ 

ability to detect patient 

safety threats and intervene 

when they occur. 

2u. Sjuksköterskorna 

uttrycker en oro för 

patientsäkerheten då viktig 

patientinformation kan ”falla 

mellan stolarna” på grund av 

att de är underbemannade 

och har en hög 

arbetsbelastning. 

Kommunikation 
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Tabell 5: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/År

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson, F., 

& Hjelm, K. 

(2017). 

Sverige 

 

Kvalitativ  15 Sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehålls analys 

Sjuksköterskorna 

identifierade flera faktorer 

som de ansåg vara en 

förutsättning för att uppnå en 

god patientsäkerhet. De 

beskrev att lokala riktlinjer 

och rutiner anses som centralt 

för patientsäkerheten. De 

visar också att det är viktigt 

att ha kunskap och att alla 

arbetar mot samma mål. 

Hög 

Bondevik, G. 

T., Hofoss, 

D., Hansen, E. 

H., & Deilkås, 

E. C. T. 

(2014).  

Norge 

Kvantitativ 

 

316 Läkare 

194 Sjuksköterskor 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Statistisk analys  

Studien ville undersöka 

attityder om patientsäkerhet 

var relaterat till professionell 

bakgrund, kön, ålder och den 

kliniska miljön utifrån 5 

faktorer (teamwork, 

säkerhetsklimat, 

arbetstillfredsställelse, 

arbetsförhållanden och 

uppfattning om ledningen). 

Sjuksköterskorna fick 

betydligt högre resultat än 

läkarna på säkerhetsklimat 

och arbetstillfredsställelse. 

Äldre deltagare fick betydligt 

högre resultat än de yngre på 

säkerhetsklimat och 

arbetsvillkor.  

Medel 

Brborović, H., 

& Brborović, 

O. (2017). 

Kroatien 

Kvantitativ 445 Sjuksköterskor 

150 Läkare 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

De visade att arbetsplatser där 

frånvaron i personalstyrkan är 

hög har en lägre 

patientsäkerhetskultur. 

Studien visade att personer 

med en hög 

patientsäkerhetskultur 

resulterar i mindre frånvaro.  

Medel 

Brooks 

Carthon et al. 

(2019). 

USA 

Kvantitativ  

 

 

 

 

 

26 960  

Sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Sekundär analys 

 

Mäter patientsäkerhetsgraden 

och engagemang hos 

sjuksköterskor. De visar att 

högre engagemang hos 

sjuksköterskorna ökar 

säkerhetsgraden. På sjukhus 

där bemanningen är låg 

rapporteras det att viktig 

patientinformation förloras 

vid överflyttningar mellan 

enheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare/År

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Chaboyer et 

al. (2013). 

Australien 

Kvantitativ 

 

513 Sjuksköterskor 

89 Läkare 

70 deltagare som inte 

angivit yrkeskategori 

 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Statistisk analys  

 

 

 

 

 

Studien ville undersöka hur 

säkerhetskulturen uppfattas 

mellan yrkeskategorierna. 

Teamwork, 

arbetstillfredsställelse och 

stressigenkänning rankades 

som de 3 högsta faktorerna. 

De visar att vikten av 

teamwork inte ska 

underskattas och att 

teamwork, kommunikation, 

ledarskap, samordning och 

beslutsfattande anses vara 

avgörande för en optimal 

patientvård. 

Medel 

Cho, S. M., & 

Choi, J. 

(2018). 

Sydkorea 

Kvantitativ  

 

 

 

 

 

 

343 Sjuksköterskor Tvärsnitt/Enkäter/ 

Beskrivande 

statistik  

De visar att 

patientsäkerhetskulturen 

påverkas av individernas egna 

attityder, förmågor och 

kunskaper. De visar att det är 

viktigt med stöd och 

engagemang från 

organisationen för att kunna 

främja en god 

patientsäkerhetskultur på 

avdelningarna.  

Medel 

Cole et al. 

(2019). 

USA 

Kvantitativ 362 Sjuksköterskor Tvärsnitt/Enkäter/ 

Beskrivande 

 

 

 

 

 

 

 

De visar på att även om 

sjukhus runt om har infört en 

policy för hur 

avvikelsehantering ska utföras 

så finns det en ovilja bland 

sjuksköterskor att skriva en 

avvikelserapport relaterat till 

en rädsla för vad 

konsekvenserna eventuellt 

skulle kunna bli oavsett om 

avvikelsen handlar om en 

själv eller en kollega.  

Medel 

Eriksson, J., 

Gellerstedt, 

L., Hillerås, 

P., & 

Craftman, Å. 

G. (2018). 
Sverige  

 

 

 

 

 

Kvalitativ  14 Sjuksköterskor Semi strukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys/ 

beskrivande 

 

De framkommer att 

sjuksköterskorna upplever 

hinder i att vårda patienter 

under en längre tid i en miljö 

som inte är anpassad, 

utformad eller utrustad för 

det. Deltagarna beskriver 

olika faktorer som påverkar 

patientsäkerheten negativt, 

exempelvis arbetsmiljön och 

bemanningsbrist som kan leda 

till en vårdskada.   

Medel 

Inoue, T., 

Karima, R., & 

Harada, K. 

(2017).  
Japan 

Kvantitativ 

 

 

537 Sjuksköterskor 

 

 

Prospektiv/ 

Frågeformulär/ 

Faktoranalysering  

 

 

 

 

 

 

 

De visar att 

patientsäkerhetsarbetet och 

teamwork på avdelningen 

påverkar sjuksköterskans 

jobbtillfredsställelse avsevärt 

och att sjukhusets 

tillvägagångssätt inom 

säkerhetsarbetet påverkar 

sjuksköterskans arbetsglädje.  

Medel 
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Författare/År

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

Kullberg, A., 

Bergenmar, 

M., & Sharp, 

L. (2016). 

Sverige 

Kvantitativ  63 Sjuksköterskor 

(intervention) 

53 Sjuksköterskor 

(jämförelse) 

90 Patienter 

Experimentell/ 

Frågeformulär/ 

Mätningar 

 

 

 

 

 

 

Fast schemaläggning på 2 

avdelningar och 

självplanering av schema på 2 

avdelningar. Vid fast 

schemaläggning visade det 

mindre övertidstimmar men 

med färre möjligheter att 

kunna byta skift. 

Självplanering visade sig ha 

mer förfrågningar från 

ledningen om ändringar i 

schemat och skiftbyten med 

kort varsel. De olika 

schemamodellerna visade 

inga konsekvenser i 

patientarbetet.  

Medel 

Lawton, R., 

Carruthers, S., 

Gardner, P., 

Wright, J., & 

McEachan, R. 

R. C. (2012) 
Storbritannien 

Kvalitativ  

 

 

 

 

 

 

11 Sjuksköterskor 

8 Chefer 

Intervju/ 

Innehållsanalys 

 

De vill undersöka vilka 

faktorer som kan påverka 

kvaliteten på patientvården. 

Det som bidrar till att 

medicinska fel uppstår enligt 

deltagarna var arbetsmiljön, 

arbetsbelastning, bemanning, 

kommunikation, rutiner och 

riktlinjer, ledarskap och 

utbildning 

Hög 

McCaffrey et 

al. (2012). 

USA  

 

Kvantitativ  

 

 

 

 

 

68 Sjuksköterskor 

47 Patienter 

Longitudinell/Kvasi 

Experimentell/Statis

tisk analys 

Utbildningsprogrammet 

resulterade i förbättrade 

attityder till samarbete både 

hos sjuksköterskor och 

patienter. Visade också 

förbättrad förståelse och 

förbättrad förmåga att 

kommunicera.   

Medel 

Rasmussen et 

al. (2014). 

Danmark  

Kvantitativ 98 Sjuksköterskor 

26 Läkare 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

Studien ville undersöka 

förekomsten och mönster av 

biverkningar, 

arbetsmiljöfaktorer, 

säkerhetsklimat och 

inlärningskulturen. Studien 

visar brister i 

avvikelserapportering. Brist 

på dokumentation, outförda 

omvårdnadshandlingar och 

blodprover som inte fanns 

tillgängliga. Visar att de 

vanligaste klagomålen var 

problem med 

avvikelserapportering med 

otillräcklig uppföljning och 

feedback vid allvarliga 

händelser. 

Medel 

Sillero-

Sillero, A., & 

Zabalegui, A. 

(2019). 

Spanien 

Kvantitativ 

 

 

 

 

 

105 Sjuksköterskor 

150 Patienter 

 

 

 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

 

Studien undersöker 

patienttillfredsställelsen och 

förhållandet till 

sjuksköterskor inom den 

operativa vården. Det 

framkommer olika 

komplikationer som kan 

uppstå och hur patienten blir 

bemött och hur 

sjuksköterskan upplever att 

vårda dessa patienter.   

Hög 
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Författare/År

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Smeds 

Alenius, L., 

Tishelman, C., 

Runesdotter, 

S., & 

Lindqvist, R. 

(2014). 
Sverige  

 

 

 

 

Kvantitativ 9236 Sjuksköterskor Tvärsnitt/Register+ 

Enkäter/Statistisk 

analys 

De visar att 

arbetsmiljöfaktorer är starkt 

relaterade till 

sjuksköterskornas egna 

bedömningar av 

patientsäkerheten. De visar att 

något som påverkar 

sjuksköterskans uppfattning 

om patientsäkerheten är 

relaterat till den bemanning 

och resurser som finns. De 

visar att sjuksköterskor som 

är mer engagerade i den 

patientnära vården anser 

patientsäkerheten som högre 

än de administrativa 

sjuksköterskorna.  

Hög 

Yanchus, N. 

J., Ohler, L., 

Crowe, E., 

Teclaw, R., & 

Osatuke, K. 

(2017).  
USA  

Kvalitativ  

  

271 Sjuksköterskor Öppna intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

De visar på 3 huvudteman, 

bemanning, arbetsbelastning 

och teamwork. 

Sjuksköterskorna belyser att 

det ofta är underbemannade 

med en hög arbetsbelastning 

och att ett starkt teamwork 

kan kompensera för negativa 

händelser.   

Hög 

You et al. 

(2013). Kina 

+ Europa 

 

 

 

 

Kvantitativ 9688 Sjuksköterskor 

5786 Patienter 

Tvärsnitt/Enkäter/ 

Jämförelse med 

liknande studier i 

Europa 

Många sjuksköterskor var 

utbrända och missnöjd med 

sitt jobb. Arbetsmiljön, 

vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten beskrev 

som låg eller dålig. 

Sjuksköterskor som arbetade 

på ett sjukhus med bättre 

arbetsmiljö och högre 

bedömning av 

patientsäkerheten från 

sjuksköterskorna hade lägre 

risk för utbrändhet och 

missnöje på arbetsplatsen. 

Patienternas vårderfarenheter 

mättes med frågor som rörde 

kommunikationen till 

vårdpersonal, sjuksköterskans 

lyhördhet, smärtbehandling 

och information om 

mediciner. Patientnöjdheten 

var överlag väldigt hög. 

Hög  
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Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i nio faktorer och presenteras i tabell 6 nedanför som svarar 

mot syftet att sammanställa kunskap om vilka faktorer inom bemanning och säkerhetskultur som 

påverkar patientsäkerheten. Faktorerna presenteras med tillhörande brödtext som beskriver 

innehållet.  

Tabell 6: Översikt av faktorer (n=9)   

Bemanning och Teknisk utrustning  

Kompetens  

Teamwork  

Kommunikation  

Arbetsmiljö  

Attityder  

Engagemang  

Riktlinjer och Rutiner  

Stöd från organisationen/ledningen  

  

 

Bemanning och Teknisk utrustning 

Studier visade att resurser i form av låg bemanning var starkt associerat med patientsäkerheten 

(Brooks Carthon et al., 2019; Yanchus et al., 2017; Smeds Alenius et al., 2014). Enligt Yanchus 

et al. (2017) framkom det att låg bemanning skapade oro och ökade arbetsbelastningen vilket 

gav konsekvenser för omvårdnaden av patienten. Det framkom även att sjuksköterskor ofta var 

underbemannade och fick ansvara över fler patienter än det fanns kapacitet för. Brooks Carthon 

et al. (2019) visade att patientsäkerheten var hotad eftersom risken för fel och brister ökade då 

bemanningen var låg. Eriksson et al. (2018) visade att låg bemanning försvårade möjligheten att 

utföra viss omvårdnad, exempelvis hjälpa patienter med basal hygien och mobilisering. 

 

Studier (Eriksson et al., 2018; Bondevik et al., 2014) visade på svårigheter att utföra den vård 

som krävs för patienter med ett ökat vårdbehov på en avdelning som inte var tekniskt utrustad 

och anpassad för det. Ett högre vårdbehov medförde ökade risker för att fel ska begås. Enligt 

Eriksson et al., (2018)  framkom det att patienten riskerar en sämre vård och att sjuksköterskan 

var otillräcklig och saknade kontroll över situationen. Detta ledde till en försämring av 

patientens tillstånd men gav också sjuksköterskan skuldkänslor. Eriksson et al. (2018) visade att 

omorganisering av patienter över avdelningen utifrån deras vårdbehov medför ökad risk för att 

förväxling uppstår eller att en patient blir bortglömd på en patientsal.  
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Kompetens 

En studie (Yanchus et al., 2017) visade att sjuksköterskans brist på kunskap och kompetens 

påverkade patienten negativt. Enligt Rasmussen et al., (2014) ville sjuksköterskor lämna yrket 

för att de saknade kompetens för utförandet av svåra uppgifter och de fick lämna över riskfyllda 

uppgifter till sina kollegor. Enligt Bondevik et al. (2014) hade en sjuksköterska som arbetat på 

samma arbetsplats under en längre tid mer erfarenhet och kompetens inom den kliniska miljön.  

 

Lawton et al. (2012) visade att det fanns många som hade en önskan att bli accepterad på sin 

arbetsplats. Det framkom att sjuksköterskor måste bevisa sin kunskap till de andra kollegorna, 

främst till andra yrkesprofessioner. Enligt Lawton et al. (2012) har inte en nyexaminerad samlat 

den erfarenhet som andra verksamma sjuksköterskor vilket visade att de tog risker i 

patientarbetet genom att de sa att de klarade av en uppgift fast de egentligen inte kunde utföra 

handlingen i ett försök att bevisa sig kompetenta mot sina kollegor.  

 

Teamwork 

Fyra studier (Cho & Choi, 2018; Yanchus et al., 2017; Chaboyer et al., 2013; McCaffrey et al., 

2012) ansåg att teamwork var en viktig faktor för att främja en positiv säkerhetskultur. Enligt 

McCaffrey et al. (2012) ansågs vårdkvaliteten påverkas negativt om det inte fanns teamwork i 

arbetsgruppen, på grund av att tillfredsställelsen hos sjuksköterskan skulle bli lägre. Detta 

resulterade i att patientens deltagande uteblev vilket då i sin tur gav en sämre 

patienttillfredsställelse. Studien (McCaffrey et al., 2012) visade att genom att främja teamwork 

och sammanhållningen i arbetsgruppen skulle det öka patientrelationen vilket bidrog till en ökad 

delaktighet hos patienten. Studien av Yanchus et al. (2017) visade att även om 

arbetsbelastningen var hög och det uppstod en akut situation ställde man upp och hjälpte sina 

kollegor så ingen behövde vara själv i situationen. Personalen ställde upp och täckte för varandra 

vid sjukfrånvaro. 

 

Kommunikation 

Studier (Andersson & Hjelm, 2017; McCaffrey et al., 2012) visade att öppen och rak 

kommunikation i både tal och skrift var viktigt för att skapa en god säkerhetskultur och hög 

patientsäkerhet. Enligt Brooks Carthon et al. (2019) och Eriksson et al. (2018) leder brister i den 

muntliga kommunikationen till att viktig information om patienten förlorades. I studien (Brooks 

Carthon et al., 2019) beskrev sjuksköterskor att vid rapportering i skiftbyten eller vid 
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förflyttningar till annan vårdavdelning föll viktig information mellan stolarna. 

En studie (Eriksson et al., 2018) visade att långa vårdtider ökade risken för att information 

förloras på grund av brister i kommunikationen. De visade även att det förekom brister i 

kommunikationen i patientrelationen i form av att de flyttade patienter utan möjlighet att larma 

efter personal vilket ledde till att patienten blev bortglömd.  

 

Arbetsmiljö 

Studier (Eriksson et al., 2018; Kullberg et al., 2016) visade att patientsäkerheten påverkades i 

relation till den arbetsmiljö som fanns på avdelningen. Studier (Sillero-Sillero & Zabalegui, 

2019; Lawton et al., 2012) visade att missnöjda sjuksköterskor medförde en ökad risk för att 

negativa händelser för patienten uppstod i form av en vårdskada. Sillero-Sillero och Zabalegui 

(2019) betonade vikten av att en god arbetsmiljö var tydligt för sjuksköterskans arbete. De 

visade att en god arbetsmiljö ökade tillfredsställelsen, engagemanget, kvaliteten på vården samt 

att personalen stannade kvar på avdelningen. En studie (Eriksson et al., 2018) visade på att en 

stressig och högljudd arbetsmiljö gav en ökad risk till att sjuksköterskan begår fel i 

omvårdnaden. Enligt Eriksson et al. (2018) visade det att på grund av denna arbetsmiljö var det 

inte möjligt att förflytta patienterna till en lugnare patientsal vilket resulterade i att oroliga 

patienter blev mer oroliga och riskerade en vårdskada.  

 

Enligt Kullberg et al. (2016) tog sjuksköterskor på sig extra pass och övertid för att kompensera 

låg lön och i längden ledde detta till hälsoproblem i form av utbrändhet och sjukskrivningar. En 

högre personalomsättning påverkade i sin tur patientsäkerheten negativt.  

 

Attityder 

Studier (Bondevik et al., 2014; Chaboyer et al., 2013) visade att det fanns stora skillnader 

gällande attityder kring patientsäkerheten som var relaterat till ålder, kön, professionell 

bakgrund och den kliniska miljön. I studien (Bondevik et al., 2014) framkom det att män och 

kvinnor uppfattade patientsäkerheten olika.  Kvinnor ansåg att patientsäkerheten var lägre än 

männen och det kunde bero på att kvinnan identifierade fler risker i omvårdnadsarbetet. Enligt 

Cho och Choi (2018) var sjuksköterskans egna attityder, färdigheter och kunskap av stor 

betydelse för utformandet av säkerhetskulturen på avdelningen. Det framkom att teamarbetet var 

en central del för skapandet av en positiv säkerhetskultur. Studien (Lawton et al., 2012) visade 

att de fanns kvar vissa regler och normer på avdelningarna som hade utvecklats under en lång 
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tid. De framkom att klimatet gjorde att de nya sjuksköterskorna var tvungna att anpassa sig till 

dessa för att de skulle passa in i arbetsgruppen. Enligt Lawton et al. (2012) visade det även på att 

erfarna sjuksköterskor inte vågade be om hjälp då de ansågs inkompetenta eftersom andra ansåg 

att de borde ha den kompetensen. Det ställs höga krav på en nyexaminerad sjuksköterska att de 

borde kunna vissa saker efter avslutad utbildning och kan vara svårt att be om hjälp på grund av 

att det finns en önskan om att bli accepterad och bevisa att man klarar av yrket (Lawton et al., 

2012). Studien (Andersson & Hjelm, 2017) visade att inom säkerhetskulturen förekom det även 

en skuldkultur där vårdpersonalen tog händelser som inträffat personligen istället för att de såg 

det som ett förbättringsarbete för att förebygga att negativa händelser uppstod igen.  

 

Engagemang 

En studie (Brooks Carthon et al., 2019) visade att sjuksköterskans egna engagemang bidrog till 

patientsäkerheten. De visade att där sjuksköterskan hade möjlighet att skapa goda 

patientrelationer resulterade det generellt till mindre fel i omvårdnaden vilket bidrog till en 

högre patientsäkerhet. Studien (Brborović & Brborović, 2017) visade att sjuksköterskor som 

hade ett stort engagemang och ett gott säkerhetstänk tenderade att komma till arbetet trots att de 

kände sig lite krassliga för respekt mot sina kollegor. De framkom att de som inte trivdes på 

arbetsplatsen inte hade ett lika stort engagemang eller säkerhetstänk vilket resulterade i att de 

hade en högre sjukfrånvaro. Enligt Sillero-Sillero och Zabalegui (2019) var mindre engagerade 

sjuksköterskor inte lika uppmärksam på fel och brister som fanns på avdelningen eller som hade 

kunnat förhindras. Enligt Lawton et al. (2012) handlade det om det egna engagemanget och den 

egna inställningen till hur arbetsuppgifterna ska utföras. Det fanns sjuksköterskor som enbart 

kom till jobbet och endast utförde det som behövdes, medan de fanns sjuksköterskor som visade 

på en stor vilja att ge vård av god kvalitet.  

 

Riktlinjer och Rutiner 

I två studier (Cole et al., 2019; Andersson & Hjelm, 2017) beskrev sjuksköterskor att rutiner och 

riktlinjer var grundläggande för patientsäkerheten och att korrekt vård utfördes. De ansåg att det 

var viktigt att alla hade kunskap och arbetade mot samma mål. En avvikelserapport ska skrivas 

vid fel och brister för att skydda patienterna och främja en god patientsäkerhet (Cole et al., 2019; 

Andersson & Hjelm, 2017). Studier (Cole et al., 2019; Lawton et al., 2012) visade att det fanns 

bristfällig kunskap hur en korrekt avvikelserapport skulle utföras och därför prioriterades det 

bort. De visade även att det fanns en rädsla för att skriva en avvikelserapport om sig själv eller 

om någon kollega begått fel för att undvika konflikter samt en rädsla för eventuella 
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konsekvenser. Därför var det lätt hänt att personalen låtsades som att inget fel begåtts. Enligt 

Brooks Carthon et al. (2019) beskrev sjuksköterskor att de inte fick någon återkoppling efter att 

de hade skrivit en avvikelserapport samt att det inte diskuterades hur de kunde förhindra och 

förebygga att det uppstod igen.  

 

Studien (Eriksson et al., 2018) visade att ett stort antal patienter och bristen på vårdplatser 

försvårade omvårdnadsarbetet och begränsade möjligheterna till att följa rutiner och riktlinjer. 

De visade exempelvis att det var svårt att bevara patientens integritet under samtal eller 

omvårdnad. Det var inte ovanligt att patienterna fick utföra personlig hygien bredvid sängen 

bakom ett skynke eller dela på en toalett med andra patienter som medförde en ökad risk för 

infektionsöverföring.  

 

Stöd från organisationen/ledningen 

Studier (You et al., 2013; Chaboyer et al., 2013) visade att det var många som saknade 

förtroende för ledningen och hur man skulle kunna lösa patientsäkerhetsproblem. I tre studier 

(Inoue et al., 2017; Smeds Alenius et al., 2014; Chaboyer et al., 2013) visade det att en viktig del 

i patientsäkerheten var att ha stöd från ledningen och kollegor. Ledarskap från organisationen 

var av stor betydelse för sjuksköterskorna. Organisationens patientsäkerhetsarbete återspeglade 

sjuksköterskans uppfattning om patientsäkerheten. En positiv inställning och uppmuntran från 

organisationen bidrog till främjandet av patientsäkerheten (Inoue et al., 2017; Smeds Alenius et 

al., 2014; Chaboyer et al., 2013). Enligt Chaboyer et al. (2013) bör sjuksköterskans åsikter och 

rekommendationer betraktas som nyckelinformation i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet.  

 

Syntes 

Resurser var starkt associerat med patientsäkerheten. En låg bemanning och brist på teknisk 

utrustning skapade en högre arbetsbelastning som gav konsekvenser i omvårdnaden för 

patienten och ökade risken att begå fel. Brist på kunskap och kompetens ledde till att 

sjuksköterskor tog risker i arbetet vilket äventyrade patientsäkerheten men som även gav 

konsekvenser att de ville lämna yrket. Det uppstod konkurrens mellan erfarna och 

nyexaminerade sjuksköterskor där de försökte visa sig kompetenta istället för att hjälpa 

varandra. För en positiv säkerhetskultur var teamwork och sammanhållning en viktig del. En 

stressig och högljudd arbetsmiljö ökade risken för att begå fel samt att extra pass och övertid 

resulterade i hälsoproblem och en högre personalomsättning. I en god arbetsmiljö ökade bland 
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annat kvaliteten på vården men också att personalen stannade kvar. Missnöjda sjuksköterskor 

medförde en ökad risk till att negativa händelser skulle uppstå för patienten och där 

sjuksköterskan hade möjlighet till att skapa goda patientrelationer bidrog det till en högre 

patientsäkerhet. En rak och öppen kommunikation krävs för en hög patientsäkerhet. Det var 

viktigt att följa de riktlinjer och rutiner som fanns för att skydda patienten mot negativa 

händelser. Det var därför viktigt att alla yrkesprofessioner arbetade tillsammans och strävade 

mot samma mål. Brist på vårdplatser och rädsla för konflikter försvårade omvårdnadsarbetet. 

Bra stöttning från ledningen och ett tydligt ledarskap främjade patientsäkerheten. 

Sjuksköterskans egna attityder, kunskap och färdigheter var av stor betydelse i utformandet av 

säkerhetskulturen.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om vilka faktorer inom 

bemanning och säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten. De nio faktorer som 

identifierades var: Bemanning och Teknisk utrustning, Kompetens, Teamwork, Arbetsmiljö, 

Engagemang, Kommunikation, Riktlinjer och Rutiner, Stöd från organisationen/ledningen och 

Attityder.  

Flertalet faktorer hänger ihop med varandra och påverkade utförandet av vården och 

patientsäkerheten.  

 

I resultatet framkom att bristen på resurser i form av låg bemanning och teknisk utrustning 

påverkade patientsäkerheten negativt. Eftersom sjuksköterska är den primära vårdaren av 

patienten inom sjukhusvård (Zolnierek, 2011) blir kvalitén på den vård patienten får till stor del 

beroende av de sjuksköterskor som utför vården och omvårdnaden. Det är även sjuksköterskan 

som ansvarar för patientsäkerheten, identifierar omvårdnadsbehov och samordna vården 

(Zolnierek, 2011). Oksavik och Kirchhoff (2019) beskriver att prognoser tyder på att det 

kommer att bli brist på hälso- och sjukvårdspersonal och därför är det viktigt att ta hand om den 

personalen som finns för att behålla kvalificerad vårdpersonal. Resultatet visade också att bristen 

på resurser skapade oro, högre arbetsbelastning, omorganisering av patienter samt att risken för 

fel och brister ökade. En hög omsättning av patienter leder till högre arbetsbelastning på den 

befintliga vårdpersonalen, och därför menar Needleman et al. (2011) att det är viktigt att anpassa 

bemanningen utifrån vårdtyngden. Kasen, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) beskriver 

att brister i resurser kan innebära nerdragningar på vårdplatser där patienterna behöver 
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omstruktureras och överflyttas mellan olika avdelningar för att ta emot nya patienter eller skära 

ner antalet vårdplatser inför helgen. Detta kan innebära att patienten upplever en osäkerhet och 

funderingar om de är på rätt avdelning. Det vi behöver göra för att förhindra denna osäkerhet är 

att stanna upp och skapa en kunskap (Kasen et al., 2008). Omorganiseringar av patienter 

förekommer allt mer frekvent på flera anledningar och därför är det av vikt att det skapas 

möjligheter till en kompetensutveckling för sjuksköterskor för att kunna klara av att vårda 

patienter med olika sjukdomar. Vi anser att personalen även behöver stanna upp för att reflektera 

över den kultur som råder på avdelningen. Det är först när man blir medveten om hur situationen 

ser ut samt att det finns en vilja till en förändring som förändringar kan ske. Ett förslag som vi 

ser som intervention är att utöva mer simuleringar inom den kliniska verksamheten där olika 

yrkeskategorier arbetar tillsammans.  

 

I studiens resultat framkommer det att man omorganiserar patienter vilket innebär att de kan 

vårdas på en avdelning som egentligen inte är anpassad för deras sjukdomstillstånd. 

Simuleringar som idag används på sjuksköterskeprogrammen skulle vara bra att implementera i 

den kliniska verksamheten för att bibehålla och öka kompetensen av olika sjukdomstillstånd. 

McCormack och McCance (2006) menar att den professionella kompetensen behövs för att 

kunna fatta beslut och prioritera vården. Resultatet visar även att det ställs höga krav på 

nyexaminerade sjuksköterskor där de tar risker i arbetet för att försöka passa in. Sparring 

Björkstén et al. (2016) beskriver att sjuksköterskan bör utbildas till att prioritera säkerheten mer. 

Verksamhetschefen ansvarar för att de nyexaminerade sjuksköterskorna likväl som de erfarna 

sjuksköterskorna har de färdigheter som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgifterna. De 

menar att arbetsbelastningen och svårighetsgraden på uppgifter måste individualiseras efter 

sjuksköterskans erfarenhet och kunskap (Sparring Björkstén et al., 2016). I resultatet av denna 

studie framkom det att brist på kunskap och kompetens äventyrar patientsäkerheten samt att 

sjuksköterskorna vill lämna yrket på grund av detta. Lestander, Lehto och Engström (2016) 

beskriver att på svenska sjuksköterskeutbildningar använder man simuleringar där den teoretiska 

kunskapen ska omsättas till praktik. Syftet med detta är att utveckla studenternas förmåga att 

utföra omvårdnad på patienter med olika sjukdomstillstånd och därefter diskutera tillsammans 

med lärare och andra kurskamrater. Detta är ett moment som används för att förbereda 

studenterna för verkliga situationer (Lestander et al., 2016). 

 

Det framkommer i resultatet att teamwork anses vara en viktig faktor för att främja en positiv 

säkerhetskultur och utan teamwork påverkas vårdkvaliteten negativt. Enligt Svensk 
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sjuksköterskeförening (SSF, 2017) kan teamwork se ut på många olika sätt men de krävs flera 

kompetenser för att uppnå en säker vård. Vidare beskriver de att teamwork handlar om att 

samarbeta mellan alla professioner och det kräver mer än professionell kompetens. Eddy, 

Jordan, och Stephenson (2016) menar att genom att utbilda vårdpersonalen i teamwork förbättrar 

man patientsäkerheten. Teamwork är en viktig del i patientvården och vården av patienten kan 

ibland vara komplex, därför är det viktigt att kunna samarbeta och ha en tydlig kommunikation 

(Eddy et al., 2016). SSF (2017) menar att genom att använda sig av simuleringar kan man inom 

alla professioner öva på att samarbeta och kommunicera. Ett exempel på simulering som 

används idag är hjärt- och lungräddning som bygger på att ge verktyg för att klara av en riktig 

situation, vilket minskar risken för felbehandlingar och ökar patientsäkerheten. Det som gör 

simulering bra är att det går att utföra på den egna avdelningen i den kliniska verksamheten 

(SSF, 2017).  

 

Resultatet visar att brister i kommunikationen leder till att viktig information missas. Richter, 

McAlearney och Pennell (2016) menar att tidigare gjorda studier visar på att brister i 

överlämnandet av patienter är förknippat med ökade kostnader, sjuklighet och dödlighet. Martin 

och Ciurzynski (2015) beskriver att standardiserade verktyg och strategier bidrar till att förbättra 

kommunikationen genom att bland annat använda en strukturerad kommunikationsmodell som 

SBAR som består av Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendationer. Genom att följa 

SBAR kan man på kort tid förmedla eller insamla kärnfull information (Martin & Ciurzynski, 

2015). SBAR har implementerats i den kliniska verksamheten och används inom hälso- och 

sjukvård för att öka patientsäkerheten i överrapporteringar (Müller et al., 2018). Genom att 

använda SBAR är det ett effektivt sätt att kommunicera med varandra och överföra 

informationen om patienten på ett korrekt sätt (Achrekar et al., 2016). Richter et al. (2016) 

menar att teamwork över enheter är den mest betydande faktorn för framgångsrika 

överlämningar. Enligt Richter et al. (2016) bör sjukhus prioritera teamwork över enheterna och 

sträva efter att förbättra kommunikationen över hela organisationen för att förbättra 

överlämningar av patienter. Syftet med modellen är att göra patienten delaktig och samtidigt 

lyfta fram funderingar och önskemål om sin vård. Fördelar med att använda sig av denna modell 

är att patientnöjdheten ökar och man minskar risken för att medicinska fel ska uppstå (Hada, 

Coyer & Jack, 2018). Enligt Offentlighets- och sekretesslag gäller det sekretess inom hälso- och 

sjukvården, vilket innebär att en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållandet inte 

får röjas utan individens tillstånd (Offentlighets- och sekretesslag, SFS 2009:400, kap 25 1§).   

Vid överrapportering ser vi en intervention att använda sig av en modell som heter Bedside. 

Modellen innebär att man överrapporterar till en annan kollega tillsammans med patienten inne 
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på patientsalen. Vi anser att genom att använda denna modell skulle den personcentrerade 

vården öka, men vi ser även nackdelar till att implementera detta på alla avdelningar runt om på 

sjukhusen. Denna modell är bra där det finns enkelsalar, men skulle denna modell användas inne 

på en sal där det finns flera patienter skulle integriteten och sekretessen påverkas. 

 

Resultatet visar att patientsäkerheten påverkas av den arbetsmiljö som råder på avdelningen. De 

visar också att sjuksköterskor tar på sig extra pass och övertid som i längden leder till 

hälsoproblem. Detta kan förstås utifrån Weinmeyer (2016) som anser att sjukvårdspersonal har 

ett både fysiskt och mentalt krävande arbete där varje dag innehåller stort ansvar och 

påtryckningar. Parson (2016) beskriver att målet för hälso- och sjukvården är att förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor för att kunna förbättra säkerheten och arbetsmiljön. 

Fortsatt beskriver författaren att det finns mycket inom arbetsmiljön som kan bidra till en 

vårdskada och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården bär ansvaret till att identifiera 

problem, hitta lösningar och bidra med förändringar för att minska risken för att vårdskada 

uppstår. 

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskans egna attityder, färdigheter och kunskap var av stor 

betydelse för utformandet av säkerhetskulturen på avdelningen. Resultatet visade även att det 

fanns kvar vissa regler och normer och de nya sjuksköterskorna var tvungen att anpassa sig till 

dessa. Den personcentrerade vården underlättar skapandet av relationer till patienterna, men 

själva utförandet påverkas starkt av den kultur som finns på avdelningen. För att kunna bedriva 

en personcentrerad vård som ökar patientsäkerheten anser vi att det är viktigt att se över kulturen 

som bildats på avdelningen för att arbeta mot gemensamma mål.  

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskans egna engagemang bidrog till patientsäkerheten. 

Resultatet visade även att de sjuksköterskor som var mindre engagerade inte var lika 

uppmärksamma på fel och brister som fanns på avdelningen. Tomietto et al. (2019) menar att 

engagemanget är relaterat till ålder. Äldre sjuksköterskor tenderar att ha ett högre engagemang 

än de yngre sjuksköterskorna. Något som stärker engagemanget är möjligheten att kunna 

utvecklas inom professionen. Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2017) beskriver en lärorik 

modell som heter Magnetmodellen och kommer från USA. Det som är karaktäristiskt för 

modellen är att sjuksköterskans kompetens tas tillvara. För att inspirera sjuksköterskor är det 

viktigt att genomföra kompetensutveckling på ett personligt plan. Detta skulle möjligen kunna 
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resultera i nöjdare sjuksköterskor och således även främja ett högre engagemang genom att 

sjuksköterskan känner sig uppskattad. Att sjuksköterskan känner sig uppskattad är en 

förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö och gott ledarskap (SSF, 2017). Enligt Scully 

(2015) kan utförandet av omvårdnad vara utmanande och det bör finnas engagerade och 

inspirerade förebilder samt ledare. Att utveckla ledarskap är en av de största utmaningarna då 

själva ledarskapet kan vara komplext. Uppmuntra utvecklingen av ledarskap skulle resultera i en 

högre personcentrerad omvårdnad vilket skulle öka patientsäkerheten. Genom att skapa en säker, 

effektiv och uppmuntrande arbetsmiljö främjar det ett starkt ledarskap hos sjuksköterskan. En 

sjuksköterska med ett starkt ledarskap utför vården med hög patientsäkerhet (Scully, 2015). Det 

behöver finnas en balansgång på sjuksköterskans arbetsengagemang för att inte bli för intensiv i 

arbetet då det kan påverka privatlivet negativt (Tomietto et al., 2019). Vid en obalans mellan 

yrkeslivet och privatlivet kan det resultera i bland annat stress och utbrändhet vilken i sin tur 

påverkar patientsäkerheten negativt men även risk för sjukskrivning som resulterar i lägre 

bemanning.  

 

I resultatet framkom det att det fanns bristfällig kunskap i hur avvikelserapportering ska gå till 

samt en rädsla för att hamna i konflikter. Sparring Björkstén et al. (2016) beskriver att en 

organisationskultur som uppmuntrar till att rapportera fel och brister samt ta lärdom av dem 

främjar det en god säkerhet istället för att skrämma och skylla saker på varandra. Eccles och 

Mason (2001) beskriver att riktlinjer är användbara verktyg för att göra vården mer konsekvent 

och effektiv. Socialstyrelsen (2019d) menar att lagar och författningarna som finns är för att 

ställa krav att vårdgivaren ska erbjuda en säker och god vård. I resultatet framkom det att många 

saknade förtroende för ledningen. Enligt Socialstyrelsen (2019c) har verksamhetschefen det 

övergripande ansvaret över verksamheten och ska tillgodose patientens behov av trygghet, 

säkerhet och samordning. Socialstyrelsen (2019d) menar att det bör finnas ett ledningssystem i 

alla verksamheter inom hälso- och sjukvården som innebär att det finns dokumenterade rutiner 

och processer för att säkra kvaliteten. Grönlund och Stenbock-Hult (2014) beskriver att det är 

viktigt att vårdpersonalen känner sig sedd och får stöd från ledningen för den professionella 

utvecklingen. Fortsatt beskriver de att verksamhetschefen har ett ansvar att skapa en meningsfull 

arbetsmiljö där arbetsmängden är rimlig, det finns möjligheter för god ergonomi och tillräcklig 

lön. Slutligen menar de att det är viktigt att chefen är närvarande för att se vad som händer på 

arbetsplatsen och göra personalen delaktig för att förbättra motivationen och arbetsmiljön 

(Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). SSF (2017) beskriver att dagens hälso- och sjukvård har 

stora problem med bemanning, brist på kompetens och utarbetad vårdpersonal. Bristen på 

sjuksköterskor ger allvarliga konsekvenser som mindre antal vårdplatser, överbeläggningar och 
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inställda operationer (SSF, 2017). Där man arbetar enligt Magnetmodellen visar det på (SSF, 

2017) att chefer och ledare blir mer omvårdnadskompetenta, god kompetensutveckling, ökat 

engagemang, en bättre och säkrare vård, nöjda patienter och en förbättrad ekonomi. För att klara 

av detta menar SSF (2017) att det bör finnas krävs engagemang från chefer och ledare i 

kvalitetsutvecklingen för att klara av svårigheter och hitta lösningar till problem. 

Magnetmodellen visar också på karriärutveckling där kliniska ledningssjuksköterskor är 

nyinrättade tjänster på vissa sjukhus i Sverige. SSF (2017) beskriver att det stärker professionen, 

omvårdnadskvaliteten och patientsäkerheten. Tjänsten fungerar som ett stöd till sjuksköterskor i 

det patientnära arbetet och de finns för att stötta och coacha nyexaminerade sjuksköterskor men 

även vara stöd till de erfarna (SSF, 2017). Denna utveckling anser vi torde behöva en utveckling 

inom en snar framtid som bör innefatta genomtänkta förändringar för att bedriva en patientsäker 

vård. Som intervention anser vi att Magnetmodellen är av värde att arbeta efter på fler sjukhus i 

Sverige och att ha som mål att bli certifierade magnet sjukhus för att göra arbetsplatsen attraktiv. 

Ett stort ansvar finner vi ligga hos organisationen som behöver uppmuntra och stödja 

sjuksköterskorna i deras arbete och främja en professionell utveckling. Hälso- och sjukvården 

behöver rekrytera och behålla vårdpersonal för att kunna arbeta mer personcentrerat och 

patientsäkert. 

 

Metodkritik 

Metoddiskussionen diskuteras enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487-488) som 

beskriver att studier av kvalitativ design kan diskuteras med hjälp av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

 

Wallengren och Henricson (2012, s. 489-490) beskriver att genom att utföra två 

litteratursökningar stärker det trovärdigheten och bekräftelsebarheten. De beskriver också att det 

är av vikt att tydligt redovisa de inklusions- och exklusionskriterier som använts i sökningarna. 

Sökningen för denna studie gjordes i två databaser där sökorden kombinerades likadant för att få 

en systematisk sökning. Enligt Karlsson (2012, s. 96-97) finns det flertalet olika källor att 

inhämta information från och de beskriver att databaserna Cinahl och Pubmed innehåller 

material inom omvårdnad. Databaserna är avsedda för området till denna studies syfte och 

författarna har presenterat sina inklusions- och exklusionskriterier under litteratursökningen. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 488) beskriver att trovärdigheten stärks om syftet blir 

besvarat med vald metod. Den valda metoden är en litteraturöversikt där det ingår kvantitativ 

och kvalitativ data och de bidrar till en djupare förståelse för hur kunskapsläget ser ut här och nu 
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enligt Wittemore och Knafl (2005).   

 

Henricson (2012, s. 472) beskriver att datainsamlingen, kvalitetsgranskningen och 

analysprocessen kan ha påverkats vid första gångs genomförande. Författarna av denna studie 

har genomfört en kvalitetsgranskning med 2 olika granskningsmallar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats och presenterat kvalitetsgraden till varje artikel i en tabell. 

Granskningsprotokollen har sparats under studiens gång för att kunna gå tillbaka vid frågor hur 

granskningen är utförd. Kvalitetsgranskningen har gått till att författarna tillsammans har 

genomfört granskningen och diskuterat vid varje fråga vilket Wallengren och Henricson (2012, 

s. 490) menar stärker trovärdigheten. En svaghet är att kvalitetsbedömningen kan vara felaktig 

då författarna inte har så mycket erfarenhet eller kunskap av att kvalitetsgranska studier. En 

svaghet i studien är att alla artiklar har vi inte haft tillgång till, då vissa måste betalas och vissa 

gick inte att öppna i fulltext. Artiklarna har varit av engelsk text vilket försvårade tolkningen av 

datan och det kan ha missats viktig information. Författarna har använt sig av synonymer och 

lexikon vid översättningen. Vi har varit försiktiga med tolkningen och hållit oss textnära i 

analysprocessen för att inte lägga in egna värderingar och fördomar. 

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 489) bör tillvägagångssättet av studien vara tydligt 

beskrivet för att den ska kunna genomföras igen med liknande resultat. Ett annat sätt som stärker 

pålitligheten är att författarna i metoden tydligt har beskrivit tillvägagångssättet genom att 

presentera litteratursökningen i en översikt genom en tabell där valda databaser finns med, 

begränsningar, sökord och antal studier och valda artiklar. Enligt Henricson (2012, s. 474) 

beskrivs att pålitligheten i en kvalitativ studie innebär att författarna har reflekterat över sin 

förförståelse och hur den har hanterats inför dataanalysen. Henricson (2012, s. 474) beskriver att 

ett sätt som stärker trovärdigheten och pålitligheten är att ha handledning och att studiekamrater 

läser igenom resultatet och som är till hjälp för att analysen är grundad i data. Under studiens 

gång har författarna fått handledning och haft seminarium med opponentskap där vi fått 

konstruktiv kritik från utomstående, vilket ses som en ökning av pålitligheten av studien. En 

styrka i studien är att vi har varit två författare där vi kunnat diskutera med varandra som 

minskar risken för feltolkningar av datan. Henricson (2012, s. 475) beskriver att man ska vara 

försiktig med att generalisera resultatet vidare utifrån resultatet. Vidare beskrivs de att man ska 

diskutera vilka länder som har inkluderats i studien utifrån kontext. De artiklar som har använts 

till denna studie kommer från länderna Sverige, Norge, Danmark, USA, Kroatien, Australien, 

Storbritannien, Spanien, Kina, Japan och Sydkorea. Wallengren och Henricson (2012, s. 488) 
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beskriver att författarna bör diskutera överförbarheten om resultaten går att överföra till andra 

grupper, situationer och kontext. Eftersom resultatet i de valda artiklarna har en gemensam 

enighet kan det styrka överförbarheten till liknande sammanhang och situationer. Vi tror att 

delar från denna studie går att överföras till andra länder som har liknande kontext. En svaghet i 

denna studie är att det är ett litet arbete som är tidsbegränsat och resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om mer tid funnits.  

 

Slutsats 

Resultatet av studien visar att det fanns flera faktorer som påverkar patientsäkerheten negativt. 

Resultatet visade bland annat på resursbrist i form av låg bemanning och teknisk utrustning, 

missnöjda sjuksköterskor, brist i kompetens, ogynnsam arbetsmiljö, brister i teamwork och 

kommunikation. Exempelvis ville sjuksköterskor lämna yrket på grund av hög vårdtyngd och 

bristande kompetens. Detta ger konsekvenser för patientsäkerheten bland annat mindre 

vårdplatser, omorganisering av patienter, överbeläggningar och inställda operationer. Denna 

utveckling bör förändras så snart som möjligt för att kunna bedriva en säker vård av hög kvalitet. 

Utvecklingen bör vara av den art att vårdpersonal vill stanna kvar, vilket innebär att det behöver 

bli en attraktiv arbetsplats. I resultatet framkommer det att många sjuksköterskor saknar stöd 

från organisationen/ledningen men även att det uppstår konkurrens mellan nyexaminerade och 

erfarna sjuksköterskor. Detta bör förändras genom att alla ska bli accepterade och istället för att 

professionen ställs mot varandra behövs det en god sammanhållning och respekt för varandra. 

Det går att ta lärdom från varandras kunskaper och erfarenheter. Ett förslag på intervention av 

denna studie var Magnetmodellen som i USA har gett goda resultat i att rekrytera och behålla sin 

personal, men även gett nöjdare patienter och en förbättrad ekonomi. Det är av värde att 

implementera detta i fler svenska sjukhus. Eftersom vårdskador kostar väldigt mycket pengar i 

form av extra vårddygn skulle det gynna samhället.   

Den personcentrerade omvårdnaden skulle stärkas genom att använda denna modell. Det är 

viktigt att alla arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att göra patienten delaktig i 

beslutstaganden och öka patientsäkerheten. En intervention som bidrar till en ökad 

patientsäkerhet är att använda simuleringar i den kliniska verksamheten för att utveckla och 

bibehålla kompetens. Simuleringarna bidrar exempelvis med att främja teamwork och 

kommunikationen. En annan intervention är att all vårdpersonal använder sig strukturerat av 

SBAR för att förbättra kommunikationen så att inte viktig patientinformation förloras.  
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Under litteratursökningen såg vi mestadels studier med kvantitativ ansats med olika 

frågeformulär och mätningar. Förslag för vidare forskning inom detta ämne är kvalitativa studier 

som undersöker hur sjuksköterskan upplever den kliniska verksamheten som råder i dag. Ett 

annat intressant område hade varit mer forskning hur patienten upplever dessa förhållanden 

eftersom patienten i högsta grad påverkas negativt genom exempelvis resursbrister så som låg 

bemanning och långa vårdköer.  
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