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Abstrakt 

Bakgrund Alla patienter har rätt till säker vård. Sjuksköterskan har ett helhetsansvar för 

omvårdnaden samt en central roll i det hälsofrämjande arbetet. Vårdskador inträffar inom 

hälso- och sjukvården, vilket orsakar onödigt lidande. Därför är det viktigt att sprida 

kunskap om och skapa förståelse för det aktuella ämnet hos sjuksköterskor. Syfte Att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten på 

sjukhus. Metod En integrativ systematisk litteraturöversikt. Resultat Litteraturöversikten 

påvisade vikten av en god arbetsmiljö för patientsäkerheten och hur vårdkvaliteten 

påverkas. Resultatet påvisade att sjuksköterskornas arbetsförhållanden var viktiga för 

patientsäkerheten. Även samarbetet med kollegor och sjuksköterskans kännedom kring 

patientsäkerhet påverkade vårdkvaliteten. Diskussion Sjuksköterskans arbetsförhållanden 

ansågs vara den viktigaste aspekten för en god patientsäkerhet. Ett flertal olika åtgärder kan 

vidtas i patientsäkerhetsarbetet, exempelvis användandet av checklistor, utökad utbildning, 

simuleringsträning samt utarbetandet av rutiner och riktlinjer. Slutsats Sjuksköterskor 

upplevde varierade erfarenheter av hur arbetsmiljön påverkade patientsäkerheten. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att en bristfällig arbetsmiljö ledde till försämrad 

patientsäkerhet. Möjligen var det inte enbart en enskild arbetsmiljöfaktor som var av störst 

betydelse för patientsäkerheten, utan en kombination av dessa faktorer. 
 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Erfarenhet, Litteraturöversikt, Patientsäkerhet, Sjukhus, 

Sjuksköterska 
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1 Introduktion 

Patientsäkerhet är grundläggande för en god och säker vård. Ett ständigt 

patientsäkerhetsarbete pågår i syfte att förebygga vårdskador. Trots detta och de lagar och 

riktlinjer som styr patientsäkerhetsarbetet inträffar många vårdskador inom dagens hälso- 

och sjukvård. Willman, Burke, Smith och Sveinsdóttir (2008) beskriver att detta är ett 

komplext problem med flera olika faktorer, exempelvis människors lidande och kostnader 

för samhället. 

2 Bakgrund 

2.1 Patientsäkerhet 

World Health Organization (WHO, u.å.) definierar patientsäkerhet som frånvaro av skada 

som går att förebygga vid kontakt med hälso- och sjukvård. Enligt Kim, Lyder, McNeese-

Smith, Seattle Leach och Needleman (2015) är målet med patientsäkerheten att minska 

antalet negativa händelser och förhindra skador. Utmärkande egenskaper för 

patientsäkerhet är att förebygga läkemedelsmisstag och negativa händelser samt att skydda 

patienter från skador och även att samarbeta med personal och sjukvårdssystemet. Det är 

viktigt att alla delar i hälso- och sjukvården samordnas inom ett pålitligt system för att 

minska risken för negativa händelser. Den underliggande orsaken till misstag hittas oftast på 

systemnivå snarare än personalnivå.  

 

Patientsäkerhetslagen (PSL) beskriver patientens rätt till säker vård (SFS 2010:659, kap. 3, 1 

§). Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, vilket innebär 

att vårdgivaren ska planera och kontinuerligt utvärdera säkerhetsarbetet för att förebygga 

vårdskador.   

2.2 Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2013b) skriver att sjuksköterskan har ett helhetsansvar för 

omvårdnaden och även en central roll i det hälsofrämjande arbetet. Sjuksköterskan ansvarar 

för att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. International Council of 

Nurses (ICN, 2012) förklarar att sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att främja hälsa, 
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förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor koordinerar 

sjukvårdsinsatser med andra professioners och det är viktigt att de har en respektfull relation 

till sina kollegor. Sjuksköterskor har ett personligt ansvar för omvårdnaden och för att 

upprätthålla sin kompetens genom kontinuerlig inlärning. Det är också sjuksköterskans 

ansvar att utarbeta riktlinjer gällande omvårdnaden och att arbeta evidensbaserat. Vid 

misstanke om att kollegor bedriver osäker vård är det sjuksköterskans ansvar att ingripa.  

 

Sjuksköterskan har en rad varierande arbetsuppgifter där fokus ligger på 

omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsinsatser kan delas upp i två kategorier, generella och 

specifika. I generella omvårdnadsinsatser ingår aktiviteter relaterat till patientens personliga 

hygien, bäddning, ankomstsamtal, måltider, sårvård samt att samtala med patienter och 

anhöriga. Specifika omvårdnadsåtgärder är exempelvis läkemedelsadministrering, ge 

injektioner, ta prover och förbereda patienten inför behandling eller operation. Andra 

arbetsuppgifter kan vara överrapportering, ronda med läkare samt administrativa uppgifter 

såsom dokumentering, telefonkontakt och delegera arbetsuppgifter. Även pedagogiska 

aktiviteter som att handleda studenter och utbilda patienter kring exempelvis stomivård, 

sårvård och läkemedel hör till sjuksköterskans arbetsuppgifter (Furåker, 2009). 

 

Teamwork är en del av sjuksköterskans arbete men är förutsatt av god kommunikation 

mellan medlemmarna. Ett team består av olika professioner med olika kompetenser som 

arbetar gemensamt mot ett mål. Målet är att erbjuda patienten bästa möjliga vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013a). 

2.3 Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Vårdförbundet (2016a) beskriver att en god arbetsmiljö är en del av en hälsosam vårdmiljö. I 

en hälsosam vårdmiljö ska både patienter och vårdpersonal må bra. Vid en god arbetsmiljö 

för sjuksköterskan ses faktorer som: tid för reflektion, hälsosamma arbetstider, samverkan 

med kollegor, förebyggande av stress och ohälsa samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vårdförbundet (2016b) beskriver vidare att ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga 

ohälsa och stress genom att balansera tillgångar och krav. Detta betyder att arbetsgivaren 
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exempelvis kan minska antalet arbetsuppgifter, öka antalet sjuksköterskor på avdelningen 

eller ge möjlighet till vila.  

 

Aiken, Sloane, Bruyneel, van den Heede och Sermeus (2013) har undersökt sjuksköterskors 

arbetsvillkor i tolv europeiska länder, däribland Sverige. Studien påvisade att på svenska 

sjukhus har varje sjuksköterska i snitt ansvar för ca fem patienter per skift. Över hälften av 

den totala personalstyrkan på avdelningen utgörs av sjuksköterskor och nästan hälften av 

alla sjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön var bra eller väldigt bra. Elva procent av de 

10 133 sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten på de svenska sjukhusen var dålig 

eller bristande.  

 

Feather (2015) påvisade olika faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkade hur 

tillfredsställda de var med arbetet. Relationen mellan chefer och sjuksköterskor spelade en 

vital roll i hur nöjda sjuksköterskor var samt hur benägna de var att lämna arbetet. 

Sjuksköterskor ansåg att ledarskapsstilen hos chefen påverkade tillfredsställelsen med 

arbetet och de ansåg även att chefernas beteende gällande gruppsammanhållning och 

samarbete hade en vital roll. Andra aspekter som ansågs vara fördelaktiga i sjuksköterskans 

arbetsmiljö var relationen till andra professioner, den visuella miljön, kritiskt tänkande, 

självbestämmande och att chefen var kreativ. Även lönen påverkade hur nöjda de var med 

arbetet. 

2.4 Vårdskador 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 1, 5§) beskriver att en vårdskada uppstår när en 

patient drabbas av lidande, psykiskt eller fysiskt, vid kontakt med hälso- och sjukvården. 

Detta gäller sjukdom eller dödsfall som kan undvikas med hjälp av lämpliga åtgärder då 

patienten kontaktar hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 4§) 

belyser att sjuksköterskan har en skyldighet att eftersträva en hög patientsäkerhet och 

rapportera vårdskador, risker för vårdskador samt händelser som hade kunnat leda till 

vårdskador. Socialstyrelsen (2016b) beskriver att mellan åren 2013–2014 ledde nästan nio 

procent av alla vårdtillfällen i Sverige till vårdskador och år 2013 ledde ungefär två procent 

av alla vårdskador till patientens död. Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting 
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(SKL, 2014) tyder på att uppkomsten av vårdskador i många fall leder till ett ökat antal 

vårddagar vilket medför ökade vårdkostnader. 

 

Enligt D’Amour, Dobois, Tchouaket, Clarke och Blais (2014), som utfört en undersökning i 

Kanada, var de vanligaste misstagen i vården fallolyckor och felaktig 

läkemedelsadministrering. Fler vanligt förekommande avvikande händelser i vården är 

lunginflammation, trycksår och urinvägsinfektion. Risken för att en patient ska drabbas av 

en avvikande händelse under vårdtiden är ca 15 procent. Willman et al. (2008) beskriver 

patientsäkerheten som ett område som kräver kvalitetsförbättring. Vårdrelaterade 

infektioner är en av de vanligaste vårdskadorna och påverkar hundratals miljoner 

människor över hela världen. Vårdskador komplicerar patientens vård och kan leda till 

bestående handikapp eller i värsta fall patientens död.  

2.5 Avvikelserapportering 

En avvikelse är när något inträffar som inte är normalt och heller inte borde inträffa. Inom 

varje verksamhet ska rutiner och anvisningar finnas angående vilka händelser som bör 

rapporteras, verksamhetschefen ansvarar för detta. Hälso- och sjukvårdspersonalen har 

ansvaret för att rapportera avvikande händelser och vårdskador när dessa uppstår eller 

upptäcks för att förebygga vårdskador. Personalen ska ta del av återkoppling beträffande 

dessa rapporter i syfte att förbättra patientsäkerheten. Verksamhetschefen har ansvaret för 

den fortsatta ärendehandläggningen (Öhrn, 2016).  

 

Brasaite, Kaunonen och Suominen (2015) skriver att sjuksköterskor upplever att rapportering 

av avvikande händelser är viktigt för yrkesutövningen. Studien påvisade att 

patientsäkerhetsutbildningar ökade sjuksköterskornas vilja att rapportera avvikelser. 

 

Vrbnjak, Denieffe, O´Gorman och Pajnkihar (2016) undersökte olika hinder i sjuksköterskans 

arbetsmiljö som kunde leda till att sjuksköterskor inte rapporterar avvikelser. De beskriver 

att det fanns organisatoriska, personliga och professionella hinder. Organisatoriska hinder 

kunde vara att rapporteringssystemet var svårhanterligt, bristande rutiner för 

avvikelserapportering eller att systemet var tidskrävande och sågs som en börda. Personliga 
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hinder kan bestå av rädsla, exempelvis rädsla för straff eller att bli betraktad som 

inkompetent. Personliga hinder tog sig även uttryck i att ett flertal sjuksköterskor inte 

rapporterade avvikande händelser på grund av att de inte ville ange sina medarbetare. 

Professionella hinder kunde bland annat kopplas till sjuksköterskans utbildningsnivå. En 

högre utbildningsnivå bidrog till en bättre avvikelserapportering. Blair, Kable, Courtney-

Pratt och Doran (2015) beskriver också orsaker som bidrar till att sjuksköterskorna inte 

rapporterar avvikande händelser, exempelvis rädsla för negativa reaktioner, tron att 

rapporteringen inte kommer att vara till nytta eller att de sköter avvikelseärendet inom 

avdelningen.  

2.6 Swiss cheese-modellen 

Swiss cheese-modellen utformades av James Reason och användes ursprungligen för piloter 

i syfte att garantera flygsäkerhet. I dagsläget används modellen även inom 

patientsäkerhetsarbetet (Stein & Heiss, 2015). I modellen likställs varje processteg i 

patientsäkerhetsarbetet med en ostskiva som innehåller hål och i varje steg föreligger risk för 

att fel ska uppstå. Hålen släpper igenom misstag när de ligger ovanpå varandra. Däremot, 

när hålen befinner sig på olika ställen förhindras misstagen från att nå fram till patienten, se 

Figur 1. Varje skiva utgör därmed en möjlighet att förhindra att fel uppstår, vilket betyder att 

säkerheten ökar proportionerligt till antalet ostskivor. Modellen anför att det finns aktiva och 

latenta fel. Aktiva fel beror på att personer gör olämpliga val eller misstag medan latenta fel 

beror på systemfel eller faktorer i omgivningen (Reason, 2000; Stein & Heiss, 2015). 
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Figur 1. Swiss cheese-modellen 

2.7 Problemformulering 

I dagens hälso- och sjukvård förekommer vårdskador vilka medför onödigt lidande för 

patienten. Enligt SKL (2016) drabbas cirka 100 000 patienter varje år av vårdskador i Sverige. 

Detta kan bero på flera olika faktorer relaterade till exempelvis sjuksköterskans arbetsmiljö. 

Det är därför viktigt att sprida kunskap om vilka faktorer som påverkar patientsäkerheten 

för att skapa förståelse hos sjuksköterskor. Hen kan därmed arbeta förebyggande, vilket 

förhoppningsvis leder till en säkrare vård för patienten. 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar 

patientsäkerheten på sjukhus. 

4 Metod 

4.1 Design 

Arbetet utfördes som en systematisk litteraturöversikt som följde Fribergs (2012, s.133–134) 

beskrivning beträffande hur en litteraturöversikt bör vara utformad. Att skriva en 
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litteraturöversikt innebär att skapa en överblick över den kunskap som finns inom ett visst 

ämnesområde, eller ett problem som önskas undersökas. 

 

Arbetet har även en integrativ design och Friberg (2012, s.140–142) beskriver att detta 

innebär ett bredare tillvägagångssätt jämfört med en allmän översikt, då författarnas 

huvudfokus var att syntetisera resultatet. Vid en integrativ litteraturöversikt försöker 

författarna att finna ett mönster och den underliggande meningen i datan som undersöks.  

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för att inkluderas i litteraturöversikten var att artiklarna var skrivna på engelska, 

publicerade mellan år 2000–2017 samt var originalartiklar. Även studier utförda i 

slutenvården inkluderades. Årtalen begränsades för att resultaten från artiklarna fortfarande 

skulle vara aktuella, men samtidigt tillräckligt begränsade till antalet. Artiklar av såväl 

kvalitativ och kvantitativ som av mixad metod inkluderades i litteraturöversikten. För att 

inkluderas i resultatet behövde artiklarna även vara etiskt godkända. Kvaliteten på 

artiklarna skulle vara medelhög eller hög vid kvalitetsgranskning utifrån frågor formulerade 

av Friberg (2012, s.138–139). Därmed exkluderades artiklar av låg kvalitet och studier utförda 

i hemsjuk- och primärvården.  

4.3 Litteratursökning 

Sökord formulerades utifrån de meningsbärande orden i syftet och därefter genomfördes 

artikelsökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. De inledande sökningarna 

var fritextsökningar och efterföljande sökningar genomfördes med Cinahl Headings, MeSH-

termer och Thesaurus, se Tabell 1. Det genomfördes även sekundärsökningar då 

referenslistor till andra artiklar lästes igenom, detta genererade en artikel som inkluderades i 

resultatet. Samtliga artiklar som använts i resultatet kontrollerades i syfte att säkerställa att 

strukturen för en vetenskaplig artikel följts, detta gjordes med hjälp av information från 

Karolinska Institutet (2017). Tidskrifterna kontrollerades därefter i UlrichWeb för att 

fastställa att de var vetenskapligt granskade (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/). 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
(st) 

Urval 
(st) 

Cinahl 
2017-01-10 

“patient safety” AND nurse AND “work 

environment” AND hospitals 
2000–2017 
Engelska 
Peer reviewed 

 

174 * 69 
** 25 
*** 15 
**** 10 

 

PubMed 
2017-01-10 

“Patient safety” AND nurse AND 

hospital AND “work environment” 
2000–2017 
Engelska 

96 *36 
**15 
***10 
****4 
✝6 

PsycINFO 
2017-02-15 

“patient safety” AND nurse AND “work 

environment” AND hospitals 
2000–2017 
Engelska  
Peer reviewed 

40 * 44 
** 22 
*** 2 
**** 1 
✝6 

Sekundärsökning 
2017-02-16 

   
****1 

*antal valda efter att ha läst titel; **antal valda efter att ha läst abstrakt; ***antal valda efter att ha läst hela artikeln; 

****antal valda efter kvalitetsgranskning, ✝dubbletter från tidigare sökning (förkastades) 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Under artikelsökningen lästes först titlarna och därefter abstrakten med en passande titel och 

till sist lästes hela artikeln om abstraktet föreföll relevant. I syfte att bestämma vilka artiklar 

som skulle användas till resultatet relevansgranskades de först utifrån mallen Bilaga 1. Mall 

för bedömning av relevens från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) och 

därefter kvalitetsgranskades artiklarna med frågor baserade på Friberg (2012, s.138–139). 

Frågorna var indelade i två kategorier, en som användes för kvantitativa studier och en för 

kvalitativa studier. Författarna till litteraturöversikten fördelade artiklarna sinsemellan och 

inledde därefter kvalitetsgranskningen. Därefter diskuterade författarna de frågor som 

besvarats för att bedöma artiklarnas kvalitetsgrad. Frågorna saknade graderingssystem och 

därför bedömde författarna kvalitetsgraden själva. Alla delarna i artiklarna kontrollerades 

men det var främst om metodavsnittet var välskrivet och förståeligt som avgjorde kvaliteten. 



12 
 

4.5 Analys 

De artiklar som bedömdes vara relevanta och av hög eller medelhög kvalitet analyserades 

och inkluderades i resultatet. Under kvalitetsgranskningsprocessen lästes artiklarna 

grundligt för att författarna till litteraturöversikten skulle bli bekanta med materialet. Utifrån 

de resultat författarna identifierade valdes sedan färgkoder till de arbetsmiljöfaktorer som 

motsvarade syftet och informationen markerades med hjälp av färgpennor. Artiklarna 

delades upp mellan författarna som analyserade innehållet enskilt. Därefter bytte författarna 

artiklar med varandra så att båda läst och analyserat samtliga artiklar. Under den fortsatta 

analysen fann författarna fler arbetsmiljöfaktorer som krävde färgkodning. Informationen 

som insamlats sammanställdes sedan i en tabell, se Tabell 2, och därefter formulerades 

koder, teman och underteman. Artiklarna som användes till resultatet sammanställdes sedan 

i en matris, se Bilaga 1. 

 

Tabell 2. Exempel på analystabell 

”Arbetskollegor” 

Författare Mening Betydelse Kod Undertema Tema 

Berland, 

Natvig & 

Gundersen 

(2008) 

Sjuksköterskor 

minns negativa 

kommentarer från 

kollegor som 

antydde att dom 

var svåra, tröga 

och långsamma.  

Sjuksköterskorna 

kunde få negativa 

kommentarer från 

kollegor då de inte 

höll samma 

arbetstakt som de 

andra. 

Attityder Stämningen 

på 

arbetsplatsen 

Samarbetet 

i team 

4.6 Etiska överväganden 

Endast etiskt godkända artiklar inkluderades i resultatet. Artiklar som trots det etiska 

godkännandet inte sågs som etiskt hållbara exkluderades. Författarna ansåg att det var 

viktigt med ett etiskt förhållningssätt vid studier där människor deltog. Polit och Beck (2012, 

s.150–154) beskrev att etiska dilemman kunde uppstå då deltagarnas rättigheter och studiens 

krav stod i konflikt. Genom att följa etiska regler skyddades studiedeltagarnas rättigheter 

och risken för intressekonflikter minskade. Olika organisationer kan utforma egna etiska 

regler och det finns även mer övergripande bestämmelser som Helsingforsdeklarationen 

(2013). Polit och Beck (2012, s.150–154) menade vidare att forskare bör eftersträva att minska 

risken för att studiedeltagarna skulle råka ut för obehag eller skador.  
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Båda författarna har en viss förförståelse angående det aktuella ämnet, men försökte trots 

detta hålla en neutral inställning till materialet. Allt i artiklarnas resultat som svarade mot 

syftet inkluderades i litteraturöversikten. När materialet översattes till svenska från engelska 

försökte författarna att inte förvanska innehållet. 

5 Resultat 

Resultatet består av tre teman, sjuksköterskans arbetsförhållanden, samarbetet i team och 

sjuksköterskans kännedom, dessa teman har även ett antal underteman, se Figur 2. Resultatet 

innehåller sammanlagt 16 artiklar: 13 med kvantitativ metod, 2 med kvalitativ metod samt 1 

med mixad metod. 

 
Figur 2. Teman och underteman. 

 

Sjuksköterskornas arbetsmiljö påverkade resultatet av vården och behandlingen (van 

Bogaert et al., 2014). Vid en gynnsam arbetsmiljö bedömde sjuksköterskorna 

patientsäkerheten som god (Kirwan, Matthews & Scott, 2013), de upplevde att patienterna 

fick vård av god kvalitet (Djukic, Kovner, Brewer, Fatehi & Cline, 2013), färre 



14 
 

omvårdnadsåtgärder förbisågs (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2014), 

patienterna drabbades av färre avvikande händelser (Prezerakos, Galanis & Moisoglou, 

2015), sjuksköterskorna upplevde att patienterna fick bättre resultat av vården (Ausserhofer 

et al., 2012) och sjuksköterskornas förmåga att upptäcka misstag i tid förbättrades (Flynn, 

Liang, Dickson, Xie & Suh, 2012). Hwang och Hwang (2011) skrev att en signifikant skillnad 

kunde observeras i säkerhetsklimatet mellan sjuksköterskegrupper som begått misstag och 

de som inte gjort detta. Sjuksköterskorna som begått misstag upplevde även 

säkerhetsklimatet på sin avdelning som sämre. 

5.1 Sjuksköterskans arbetsförhållanden 

Detta tema har tre underteman: bemanningens betydelse, påverkan av tidsbrist och 

arbetsbelastningens betydelse. 

 

5.1.1 Bemanningens betydelse  

I detta undertema beskrivs hur bemanningen påverkar patientsäkerheten. Åtta av de nio 

artiklar som ingår i detta undertema beskriver att låg sjuksköterskebemanning påverkar 

patientsäkerheten negativt (Ausserhofer et al., 2012; Ball et al., 2014; Djukic et al., 2013; 

Louch, O´Hara, Gardner & O´Connor, 2016; McBride-Henry & Foureur, 2007; Rafferty et al., 

2007; Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2015; Tvedt, Strømseng Sjetne, Helgeland & 

Bukholm, 2014). 

 

I en studie framkom att då en sjuksköterska ansvarade för fler än 14 patienter per dag löpte 

patienterna en 26 procent högre risk att dö jämfört med då sjuksköterskor hade ansvar för 7–

8 patienter per dag (Rafferty et al., 2007). Ett ökat antal patienter per sjuksköterska påvisades 

även försämra vårdkvaliteten (Djukic et al., 2013), ledde till sämre arbetsförhållanden och 

patientsäkerhet (Louch et al., 2016) samt ökade risken för att fler omvårdnadsåtgärder skulle 

förbises (Ball et al., 2014). Ball menade vidare att de omvårdnadsåtgärder som främst 

påverkades av bemanningsnivån var patientövervakning, dokumentation samt samtal med 

patienterna. De fann även en stark relation mellan antalet förbisedda omvårdnadsåtgärder 

och sjuksköterskans bedömning av vårdkvaliteten samt deras gradering av 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna bedömde vårdkvaliteten och patientsäkerheten som 
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sämre då fler omvårdnadsåtgärder förbisågs (Ball et al. 2014). En tillfredsställande 

sjuksköterskebemanning var positivt associerad med patientöverlevnad (Tvedt et al., 2014), 

bättre patientsäkerhet, enklare att utföra en säker vård, sjuksköterskorna upplevde färre 

kognitiva felsteg (Louch et al., 2016) samt att det skedde färre misstag (McBride-Henry & 

Foureur, 2007). Enligt Ausserhofer et al. (2012) påverkade antalet sjuksköterskor i 

förhållande till den totala bemanningen på avdelningen i viss grad hur ofta patienter råkade 

ut för fallolyckor eller drabbades av lunginflammation. Enligt Toode et al. (2015) fanns ett 

samband mellan sjuksköterskebemanningen och sjuksköterskornas upplevelse och gradering 

av patientsäkerheten.  

 

5.1.2 Påverkan av tidsbrist 

I undertemat beskrivs bristande tidsresursers påverkan på patientsäkerheten. Tre av 

artiklarna påvisar att tidsbrist är ett stort problem som ofta leder till att viktiga 

arbetsmoment missas, vilket kan leda till försämrad patientsäkerhet (Ball et al., 2014; 

Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Gόmez-Garcίa et al., 2016). 

 

Tidsbrist ledde till att sjuksköterskorna inte hann samtala med patienter, hålla 

egenvårdsutbildning med patienten, uppdatera vårdplaner eller förbereda patienter och 

anhöriga inför utskrivning (Ball et al., 2014; Gόmez-Garcίa et al. 2016). Enligt Ball et al. (2014) 

missade sjuksköterskor i genomsnitt att utföra fyra omvårdnadsåtgärder per skift på grund 

av tidsbrist, nästan samtliga deltagande sjuksköterskor rapporterade att de under sitt senaste 

skift missat minst en omvårdnadsåtgärd. Enligt Berland et al. (2008) var tidsbrist farligt och 

kunde leda till en försämrad patientsäkerhet då sjuksköterskorna ibland kände att de inte 

gavs tillräckliga tidsresurser för att förbereda sig inför mötet med patienten. Det fanns också 

klart formulerade rutiner gällande behandling av en patient åt gången. Sjuksköterskorna 

kände ofta att de blev tvungna att bryta mot denna rutin till följd av tidsbrist. 

 

5.1.3 Arbetsbelastningens betydelse 

Under denna rubrik förklaras hur sjuksköterskans arbetsbelastning påverkar vårdkvaliteten 

och patientsäkerheten. Enligt två källor (Djukic et al., 2013; van Bogaert et al., 2014) leder en 
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hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo till att sjuksköterskorna känner sig stressade 

och upplever att vårdkvaliteten är låg. 

 

Karaktären på sjuksköterskans arbetsbelastning och deras beslutsutrymme påverkade hur 

nöjda sjuksköterskorna var med arbetet och vårdkvaliteten. Deltagarna i denna studie 

upplevde att arbetsbelastningen var en negativ faktor i deras arbete (van Bogaert et al., 2014). 

Sjuksköterskor upplevde att deras arbetstider behövde förändras. De ansåg att de arbetade 

för många timmar sett till patientens bästa. De sjuksköterskor som arbetade fler timmar per 

vecka än rekommenderat upplevde en sämre patientsäkerhet jämfört med de sjuksköterskor 

som inte arbetade övertid (Khater, Akhu-Zaheya, Mahasneh & Khater, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetstakten var för hög och att arbetsbelastningen var för 

tung (Djukic et al., 2013). Ökande arbetskrav var ett problem för sjuksköterskor och detta 

kunde medföra konsekvenser för patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

gavs tillräckliga tidsresurser för att exempelvis testa utrustning och iordningställa 

läkemedel. Dagliga kontrollrutiner kunde inte alltid utföras och sjuksköterskorna upplevde 

att även genomförandet av dagliga arbetsuppgifter utgjorde en stor belastning. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de inte kunde påverka mängden tid som ägnades åt 

varje enskild patient (Berland et al., 2008). Enligt Toode et al. (2015) upplevde 

sjuksköterskorna att om de samarbetade och delade på arbetsuppgifterna så ökade deras 

motivation och därmed även patientsäkerheten. Enligt Ball et al. (2014) missades fler 

omvårdnadsåtgärder vid högre arbetsbelastning. 

5.2 Samarbetet i team 

Detta tema består av tre underteman, relationer till kollegor, stämningen på arbetsplatsen och 

kommunikationens betydelse. 

 

5.2.1 Relationer till kollegor  

I undertemat beskrivs hur sjuksköterskans relationer på arbetsplatsen och teamarbete 

inverkar på patientsäkerheten. Artiklarna i detta undertema påvisar att en god relation 

mellan sjuksköterskan och dennes kollegor, främst läkarna, bidrar till en ökad 
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patientsäkerhet (Berland et al., 2008; Flynn et al., 2012; Prezerakos et al., 2015; van Bogaert et 

al., 2014). 

 

Relationen mellan sjuksköterskan och läkaren spelade en speciellt viktig roll och kunde 

påverka hur ofta patienten råkade ut för vissa avvikande händelser, exempelvis 

vårdrelaterade infektioner och läkemedelsmisstag (van Bogaert et al., 2014) samt fallolyckor 

(Prezerakos et al., 2015). Flynn et al. (2012) beskrev relationen mellan sjuksköterskor och 

läkare som betydelsefull för sjuksköterskans förmåga att upptäcka och förhindra misstag. 

Berland et al. (2008) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att andra professioner inte 

värdesatte deras kompetens. Sjuksköterskorna ansåg även att vissa relationer till andra 

professioner kunde påverka deras arbete negativt då de ibland upplevde att de exempelvis 

behövde ödsla energi på att upprätthålla en god relation till sina kollegor istället för att 

koncentrera sig på det väsentliga i arbetet. 

 

I två studier (McBride-Henry och Foureur, 2007; Toode et al., 2015) påtalade sjuksköterskor 

teamets betydelse för en säker arbetsmiljö. McBride-Henry och Foureur (2007) förklarade 

vidare att teamet bidrog till en miljö där sjuksköterskorna kunde känna sig trygga angående 

att ifrågasätta rutiner kring läkemedelsadministrering och vårdprocesser. För att ett 

fungerande team skulle kunna existera var kollegorna tvungna att lita på varandra. 

Författarna tog även upp något de fann intressant och oväntat, nämligen att patienten ansågs 

vara en del av teamet och spelade en avgörande roll i att hålla både sig själv och 

sjuksköterskorna säkra. Detta åstadkoms genom att patienten aktivt deltog i processen kring 

läkemedelsdelning. 

A few times I’ve gone to a patient, and they’re like: ‘No, that is 
actually been halved, that one’. And you look closely at a drug chart 
and you’re like: ‘Oh, it is – thank you for that’. And you think: ‘Flip – 
that could have been an error there but … ’. (McBride-Henry & Foureur, 2007, s.61) 

 

5.2.2 Stämningen på arbetsplatsen 

I detta undertema beskrivs hur stämningen och attityderna på arbetsplatsen influerar arbetet 

och därmed patientsäkerheten. Enligt två studier (Berland et al., 2008; McBride-Henry och 

Foureur, 2007) är en god stämning, ett öppet klimat och positiva attityder bland kollegorna 

på avdelningen gynnsamma faktorer för patientsäkerheten. 
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Berland et al. (2008) beskrev att stöd, i form av respekt, hade en positiv effekt på 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde få negativa kommentarer från 

kollegor som antydde att de var tröga och långsamma när de inte höll samma arbetstakt som 

de andra. Sjuksköterskorna ansåg att de erfarna sjuksköterskorna borde låta de mer oerfarna, 

som var stressade, ta mer tid på sig för att utföra sitt arbete. Till exempel att sjuksköterskorna 

fick tid och möjlighet att, trots att detta var tidskrävande, fullfölja såväl formella som 

informella checklistor för att vården skulle kunna utföras så patientsäkert som möjligt. Enligt 

McBride-Henry och Foureur (2007) var friheten att ställa frågor och diskutera läkemedel med 

kollegor viktig för en säker läkemedelsadministrering. 

 

5.2.3 Kommunikationens betydelse 

I detta undertema förklaras kommunikationens vikt och hur den påverkar patientsäkerheten. 

I två studier framkommer att en välfungerande kommunikation är vital. En bristfällig 

kommunikation kan däremot leda till försämrad patientsäkerhet (McBride-Henry och 

Foureur, 2007; Toode et al., 2015). 

 

McBride-Henry och Foureur (2007) beskrev att deltagarna i studien ansåg att ett fungerande 

team erbjöd skydd mot misstag som skulle kunna medföra vårdskador. För att ett team 

skulle fungera effektivt behövdes pålitliga medlemmar och en fungerande kommunikation. 

Författarna beskrev vidare att kommunikationen mellan medlemmarna i teamet var viktig 

för patientsäkerheten, men också att det fanns rutiner kring kommunikationen som inte var 

stöttande. Bristfällig kommunikation mellan medlemmarna i teamet minskade 

patientsäkerheten. Enligt Toode et al. (2015) var en god kommunikation viktig för att kunna 

tillhandahålla en säker vård. Åtskilliga sjuksköterskor i deras studie uttryckte tacksamhet 

över att de vid något tillfälle givits återkoppling beträffande begångna misstag och även för 

den goda kommunikationen och öppenheten de upplevt på sina avdelningar. En god 

kommunikation ansågs även bidra till sjuksköterskornas motivation. Studiens resultat 

påvisade att ju mer motiverade sjuksköterskorna var desto bättre upplevde de 

patientsäkerheten. I Gόmez-Garcίas et al. (2016) studie framkom att ett flertal sjuksköterskor 

upplevde att information gick förlorad vid överrapportering. Khater et al. (2015) menade att 
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utbytet av information mellan avdelningar var ett förbättringsområde för ökad 

patientsäkerhet.   

5.3 Sjuksköterskans kännedom 

Detta tema har tre underteman: brist på kunskap, utbildningsnivåns betydelse och sjuksköterskans 

erfarenhet. 

 

5.3.1 Brist på kunskap  

Under denna rubrik beskrivs kunskapens påverkan på patientsäkerheten. Enligt McBride-

Henry och Foureur (2007) är kunskap och lättillgänglig information viktigt. 

 

McBride-Henry och Foureur (2007) beskrev att kunskapen kring de läkemedel som 

sjuksköterskorna administrerade dagligen var viktig för att kunna tillhandahålla en säker 

läkemedelshantering. Dock uttryckte sjuksköterskorna att det var omöjligt att ha kunskap 

om samtliga läkemedel. Därför var det viktigt med lättillgänglig information. 

Sjuksköterskorna kommenterade att de ofta hade stor tillgång till kunskap med hjälp av 

kollegor, vetenskapliga artiklar och de resurser som fanns tillgängliga på internet. Trots detta 

uttryckte sjuksköterskorna att organisationens kultur och system inte alltid understödde ett 

säkert arbetssätt. Enligt Khater et al. (2015) hade de sjuksköterskor som använde sig av en 

evidensbaserad vård en bättre uppfattning gällande patientsäkerheten. Arbetet på ett 

universitetssjukhus styrkte också sjuksköterskors uppfattning beträffande patientsäkerheten 

jämfört med de sjuksköterskor som arbetade på andra typer av sjukhus.  

 

5.3.2 Ubildningsnivåns betydelse 

I detta undertema förklaras i vilken utsträckning sjuksköterskornas utbildningsgrad 

påverkar vårdsäkerheten. Enligt Kirwan et al. (2013) påverkas patientsäkerheten av antalet 

sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå på avdelningen. 

 

Kirwan et al. (2013) beskrev att sjuksköterskornas genomsnittliga utbildningsnivå påverkade 

patientsäkerheten på avdelningen, och att ett större antal sjuksköterskor med högre 

utbildningsnivå på avdelningen ledde till en högre sjuksköterskebedömd patientsäkerhet. 
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McBride-Henry och Foureur (2007) nämnde att sjuksköterskor ansåg att utbildning om de 

läkemedel som ofta användes på avdelningen skulle kunna medföra en förbättrad 

patientsäkerhet.  

 

5.3.3 Sjuksköterskans erfarenhet  

Under denna rubrik beskrivs vilken påverkan sjuksköterskans erfarenhet har på 

patientsäkerheten. Hwang och Hwang (2011) beskriver att erfarenhet har en gynnsam 

inverkan på patientsäkerheten. 

 

Enligt Hwang och Hwang (2011) hade sjuksköterskans erfarenhet stor betydelse. De beskrev 

att sjuksköterskor med mindre än tre års erfarenhet löpte större risk att begå misstag än de 

med tio års erfarenhet. Khater et al. (2015) förklarade att sjuksköterskor med längre 

erfarenhet var mer medvetna om patientsäkerhetskulturen. De beskrev även att äldre 

sjuksköterskor visade sig ha en lägre medvetenhet om patientsäkerheten än yngre 

sjuksköterskor. Berland et al. (2008) beskrev att sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att 

presentera nya idéer och metoder för personal med längre yrkeserfarenhet. De upplevde att 

de kollegorna ville vidmakthålla etablerade rutiner och protokoll, inget skulle förändras. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Ett flertal databassökningar utfördes i syfte att finna relevanta artiklar. Endast tre av dessa 

sökningar resulterade i artiklar som senare kom att användas i resultatet. Tre sökningar kan 

betraktas som ett relativt begränsat antal, men utifrån dessa sökningar har tillräckligt många 

artiklar inhämtats till resultatet. Endast fritextsökningar gav önskat resultat. Sökningar 

utfördes även med hjälp av MeSH-termer, Cinahl Headings och Thesaurus. Dessa gav 

emellertid inga lämpliga artiklar. Detta påvisar datamättnad anser författarna, vilket 

påverkar resultatet positivt.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med frågor utformade av Friberg (2012, s.138–139). Andra 

kvalitetgranskningsmallar använde frågor som ansågs vara svårbegripliga och därför valdes 

frågorna från Friberg. Kvalitetsgraden var svårbedömd eftersom poäng och riktlinjer för 
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denna saknades. Detta försvårade kvalitetsbedömningen, men gemensamt kunde författarna 

trots detta bilda sig en överblick över kvaliteten. Möjligtvis hade en kvalitetsbedömning 

utifrån en mall med poäng eller riktlinjer förenklat kvalitetsgranskningen. En av artiklarna 

var av mixad metod men granskades endast med frågorna för kvantitativa studier. 

Författarna valde detta förfarande eftersom dessa frågor ansågs vara lämpliga. Inget annat 

rekommenderades i Fribergs anvisningar, och de båda frågetyperna var i stort sett identiska. 

Detta anses inte påverka resultatet. 

 

En styrka med arbetet var den analystabell som författarna skapade. Analysmetoden var 

tidskrävande men ledde till ett väl genomarbetat resultat. Tabellen gav en ingående 

överblick över innehållet i samtliga artiklar och underlättade att avgöra datans betydelse. 

Författarna anser att detta gör arbetet trovärdigt eftersom resultatet blev väl 

genomarbetat. En annan styrka med arbetet var att flera artiklar använde samma 

frågeformulär i syfte att utvärdera sjuksköterskornas arbetsmiljö, sex använde PES-NWI 

(Lake, 2002), och två använde frågeformuläret NWI-R (Aiken & Patrician, 2000). Båda dessa 

instrument är reviderade upplagor av samma frågeformulär, vilket gjorde det enklare för 

författarna att jämföra resultaten. Detta kan anses skänka större tillförlitlighet åt arbetet. 

Förfarandet hade kunnat påverka arbetet negativt om frågeformulären vore opålitliga, men 

både PES-NWI och NWI-R beskrevs ha en god reliabilitet och validitet (Aiken & Patrician, 

2000; Lake, 2002).  

 

Vid sammanställningen av resultatet användes endast de delar av artiklarna som svarade på 

syftet. I vissa artiklar utfördes studier på läkare och annan sjukvårdspersonal, därför uteslöts 

dessa delar under analysen då endast sjuksköterskan studerades i föreliggande arbete. 

Resultatet utgörs till viss del av ett fåtal referenser. Denna del inkluderades trots detta då 

den svarade på syftet. Denna del kan anses vara mindre generaliserbar jämfört med det 

övriga resultatet som styrks av ett flertal studier. Polit och Beck (2012, s.729) beskriver att 

generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan tillämpas på andra än deltagarna i 

studien.  
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Flertalet av de inkluderade artiklarna var av kvantitativ metod, vilket antingen kan bero på 

att få kvalitativa studier genomförts angående ämnet eller på att författarna inte fann dessa. 

Resultatet hade möjligen blivit mer djupgående om fler kvalitativa artiklar använts. Ifall 

författarna hade använt andra sökord hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda, men det 

var svårt att hitta synonymer till de meningsbärande orden i syftet. Kvantitativa studier 

ansågs innehålla ett större antal deltagare, vilket medför ökad generaliserbarhet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Ett flertal faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö bidrog till en lägre patientsäkerhet, men 

huvudresultatet utgår ifrån sjuksköterskornas arbetsförhållanden. Sveriges kommuner och 

landsting (2013) beskriver sambandet mellan arbetsmiljön och patientsäkerheten. Om 

vårdpersonal vistas i en god arbetsmiljö innebär detta högre säkerhet för patienterna. Ett 

antal förebyggande områden beskrivs av SKL: systematiskt patient- och arbetsmiljöarbete, 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter och det organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet, årlig uppföljning och egenkontroll, riskbedömning och riskanalys 

och anmälan av olycksfall samt tillbud som har medfört, eller hade kunnat medföra, en 

allvarlig vårdskada.  

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskans bemanningsnivå påverkade patientsäkerheten. Detta 

stöds av Lee och Scott (2016) som menar att färre negativa händelser, återinläggningar och 

fallolyckor inträffar i de fall då sjuksköterskorna har en positiv uppfattning angående 

bemanningsnivån. Cho, Kim, Yeon, You och Lee (2015) fann att färre omvårdnadsåtgärder 

förbises på avdelningar med tillfredsställande sjuksköterskebemanning vilket styrker 

resultatet. Även Twigg, Gelder och Myers (2015) styrker resultatet då de beskriver att 

patienter löper ökad risk att drabbas av olika komplikationer eller vårdskador då de vårdas 

vid underbemannade skift. Nästan hälften av patienterna i deras studie hade utsatts för 

minst ett underbemannat skift under deras vårdtid. Enligt Aiken et al. (2011) är effekten av 

sjuksköterskans bemanningsnivå beroende av arbetsmiljön. Bättre bemanning vid en god 

arbetsmiljö medför ökad vårdkvalitet, men har ingen effekt vid en sämre. Kane, Shamliyan, 

Mueller, Duval och Wilt (2007) styrker resultatet då de beskriver att det finns en tydlig 

koppling mellan bemanningen och antalet avvikande händelser samt patientöverlevnaden. 
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Kane et al. menar att vid en ökning med 1 sjuksköterska per arbetsdag ökar patientens 

överlevnadschans med ca 10 procent, och risken för att drabbas av sjukhusrelaterad 

lunginflammation minskar med 19 procent. Författarna förklarar att denna ökning kan 

innebära att 5 liv per 1000 inlagda patienter skulle kunna räddas. Denna bemanningsökning 

skulle kunna resultera i 7 färre fall av sjukhusrelaterad lunginflammation, 7 färre fall av 

andningssvikt och 2 färre fall av hjärtstopp per 1000 inlagda patienter.  

 

Resultatet påvisade att en välfungerande kommunikation mellan sjuksköterskor och kollegor 

var viktig för patientsäkerheten, främst beträffande läkarna. Ett flertal källor styrker detta 

och anger att god kommunikation resulterar i hög patientsäkerhet (Inspektionen för vård 

och omsorg, [IVO], 2014; Lee och Scott, 2016; McCaffrey et al., 2012). McCaffrey et al. (2012) 

utförde en studie som undersökte hur ett utbildningsprogram påverkade sjuksköterskors 

och läkares attityder gentemot kommunikation och samarbete. Deras resultat visar att både 

läkarnas och sjuksköterskornas attityder gentemot samarbete förbättrades efter 

utbildningsprogrammet och att de även visade en ökad förståelse för, och användning av, 

effektiva kommunikationsfärdigheter. Även Lee och Scott (2016) upptäckte att en god 

relation till kollegor var relaterat till en lägre 30-dagarsdödlighet och färre återinläggningar 

för patienterna. En sämre relation till kollegorna kan däremot öka antalet läkemedelsmisstag, 

vårdrelaterade infektioner samt klagomål från patienter och anhöriga. Inspektionen för vård 

och omsorg (2014) beskriver att kommunikation vid överrapportering är ett riskområde och 

att kommunikation mellan huvudmän, kommun och landsting är ett känt problem. Den 

bristande kommunikationen har lett till att patienter skrivits ut utan boende eller utan de 

nödvändiga insatser patienten kräver när hen kommer hem. Bristfällig överrapportering 

mellan personal leder också till låg patientsäkerhet. Ibland glöms viktig information, vilket 

kan resultera i att patientens behov inte tillfredsställs. IVO lägger också stor vikt vid 

information till patienterna då det förekommit tillfällen när bristfällig 

informationsöverföring fått svåra konsekvenser. Även Stein och Heiss (2015) styrker detta, 

de skriver att en bristfällig kommunikation är den vanligaste orsaken både till aktiva och 

latenta misstag. Det är ett aktivt misstag då kommunikationsbrister beror på personens egna 

beteende. Då kommunikationsbristerna däremot beror på att stämningen på arbetsplatsen 
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inte främjar ett öppet klimat och en hälsosam interaktion kollegor emellan är det ett latent 

misstag. 

 

I resultatet framkom att utökad utbildning av sjuksköterskor var viktigt för 

patientsäkerheten. Breimaier, Halfens och Lohrmann (2015) stödjer detta och beskriver att 

sjuksköterskor och undersköterskor genomgick ett utbildningsprogram som informerade om 

riktlinjer gällande förebyggandet av fallolyckor. Kunskap kring både riktlinjer och 

fallprevention ökade signifikant i undersköterskegruppen, men inte i sjuksköterskegruppen. 

Innan utbildningens start hade sjuksköterskorna större kunskap kring dessa ämnen. Efter 

utbildningen hade dock kunskapsglappet mellan sjuksköterskorna och undersköterskorna 

minskat. Deltagarna upplevde att det viktigaste som de lärt sig under utbildningen var just 

den ökade medvetenheten kring fallprevention. Vårdpersonalens inställning till riktlinjer var 

positiv redan från början och ökade därefter stadigt under utbildningens gång. Stein och 

Heiss (2015) styrker även de att utbildning är viktigt för patientsäkerheten genom att påvisa 

vikten av att personalen har rätt kompetens. 

 

Utbildning ansågs vara betydelsefull för en god patientsäkerhet. Författarna till 

litteraturöversikten anser att både utbildning och träning är viktigt för patientsäkerheten då 

båda dessa syftar till att öka personalens kunskap och kompetens. Detta styrker en studie 

som tar upp vikten av simuleringsbaserad teamträning i syfte att främja samarbetet mellan 

olika professioner med avseende på lagarbete och säkerhet. Studien utfördes på läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor och resultaten för de olika professionerna varierade. 

Enligt sjuksköterskorna förändrades samarbetet och kommunikationen varken till det bättre 

eller sämre efter träningen. Men sjuksköterskorna ansåg ändå att säkerhetsklimatet 

förändrades och upplevde en ökad förmåga att utföra nödvändiga åtgärder (Meurling, 

Hedman, Sandahl, Felländer-Tsai och Wallin 2013). Även Stein och Heiss (2015) styrker detta 

då de påvisar att träning är viktigt för patientsäkerheten. Repetition, simuleringsövningar 

samt en kultur på avdelningen som stödjer kontinuerlig inlärning och träning är viktigt för 

att förhindra att misstag sker. 
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Resultatet tydde på att sjuksköterskan hade en viktig och förebyggande roll beträffande 

patientsäkerheten. Enligt ett flertal källor, som styrker resultatet, har sjuksköterskan en vital 

roll i förebyggandet och stödjandet av patientsäkerheten, men människan ses vara bristfällig 

och misstag förväntas (Fagan, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Mayo och 

Duncan (2004) begås två till fem misstag per sjuksköterska under dennes karriär. I dessa 

misstag inkluderas även läkemedelsmisstag. Sjuksköterskor har angett orsaker till varför 

läkemedelsmisstag inträffar och de vanligaste angivna anledningarna till detta är att 

läkarnas ordinationer är svårlästa, eller direkt oläsliga. Andra anledningar är att 

sjuksköterskorna distraheras samt att de är trötta eller utmattade. Fagan (2012) beskrev att 

misstag oftast inte endast beror på den enskilde individen utan på ett flertal mindre misstag i 

arbetsmiljön. Att eftersträva individuell perfektion är orealistiskt med tanke på den stressiga 

och komplexa miljön som sjuksköterskorna arbetar i och bestraffning av personal för 

begångna misstag är ineffektivt. Utifrån denna anledning beskriver hon att systemtänkande 

är effektivt beträffande att upptäcka misstag innan de inträffar istället för att försöka skapa 

felfri personal. Detta synsätt förekommer även i Swiss cheese-modellen (Reason, 2000) som 

utgår från ett systemtänkande där det viktiga är varför misstaget sker snarare än vems felet 

är. Begreppet aktiva fel innebär att personal utför osäker praktik vilket kan visa sig genom 

misstag eller att personalen agerar i strid med gällande rutiner och riktlinjer. Latenta fel 

beror däremot på systemfel och problemet kan kvarstå i flera år tills det kombineras med ett 

aktivt fel. När detta sker kan olyckor inträffa. Latenta fel kan ofta förutses och förhindras. 

Därför är ett preventivt säkerhetsarbete av yttersta vikt. Stein och Heiss (2015) ger exempel 

på fyra åtgärder som kan öka patientsäkerheten. Dessa är träning, användandet av 

elektroniska patientjournaler, checklistor samt utarbetandet av rutiner och riktlinjer på 

avdelningen. Fagan (2012) styrker detta och beskriver att risken för infektioner relaterade till 

centrala venkatetrar (CVK) kunde elimineras nästan fullständigt med hjälp av checklistor. 

Checklistor påvisades även minska risken för ett flertal sjukhusrelaterade infektioner som 

exempelvis ventilationsrelaterade lunginflammationer, kateterrelaterade urinvägsinfektioner 

och infektioner i operationssår. Dock förklarar hon att olika säkerhetsverktyg, exempelvis 

checklistor, inte är effektiva om teamkommunikationen är bristfällig. Därför är det viktigt att 

utbilda och träna teammedlemmarna i kommunikation, problemlösning och beslutsfattande. 

Detta styrker Brasaite et al. (2014) som skriver att användandet av checklistor inför operation 
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bidrar till en högre patientsäkerhet och ökar möjligheten att tidigt identifiera och åtgärda 

eventuella problem.  

 

I Sverige använder hälso- och sjukvården avvikelserapportering för att förhindra 

upprepandet av olyckor och för att undersöka den bakomliggande orsaken. Vården är 

skyldiga att rapportera avvikande händelser till IVO och Läkemedelsverket. Detta görs inte i 

syfte att finna en utpekad ansvarig, utan endast för att öka säkerheten. 

Avvikelserapportering betraktas som en av de viktigaste hörnstenarna i 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2016a).  

7 Slutsats 

Resultatet från föreliggande litteraturöversikt påvisar att sjuksköterskor har varierande 

upplevelser av hur deras arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten. Majoriteten av de 

tillfrågade sjuksköterskorna upplever att en bristfällig arbetsmiljö leder till försämrad 

patientsäkerhet. Ett flertal olika aspekter i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten, men författarna till litteraturöversikten anser att det oftast inte endast är 

en enskild aspekt som skapar avvikande händelser och vårdskador utan att dessa oftast 

orsakas av en kombination av ett flertal aspekter. Eftersom sjuksköterskor har en hög 

arbetsbelastning och är verksamma i en stressig miljö, med många potentiella 

arbetsmiljöproblem, så är det naturligt att avvikande händelser inträffar. Trots detta är det 

oacceptabelt att utsätta patienter för detta. Patienten ska alltid komma i första hand. 

 

Avsikten med detta arbete var att hjälpa sjuksköterskor, och blivande sjuksköterskor, att 

förstå de aspekter i deras arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten och hur dessa kan 

undvikas. Ett flertal aspekter påverkar arbetsmiljön och dessa kan sjuksköterskan inte alltid 

påverka. Denna litteraturöversikt kan emellertid bidra till ökad förståelse för ämnet och även 

tillföra ny kunskap om detta. Författarna anser att det finns ett behov av fortsatt forskning 

inom detta område, förslagsvis av kvalitativ metod som använder sig av intervjuer och 

observationer. 
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