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Abstrakt 

Introduktion: Stickskada är en skada som är orsakad av vassa föremål, till exempel kanyler. 

Sjuksköterskor är de som drabbas i störst utsträckning av stick- och skärskada. För att kunna ha ett 

effektivt förebyggande arbete krävs det en medvetenhet om faktorerna som är av betydelse vid dessa 

typer av skador. Syfte: att belysa faktorer som är av betydelse vid stick- och skärskador bland hälso- 

och sjukvårdspersonal. Metod: En litteraturöversikt bestående av 14 vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ ansats samt mixad ansats som bearbetades och presenterades. Resultat: Individuella 

faktorer av betydelse är bland annat ålder, erfarenhet samt individens upplevelse av bland annat 

stress och trötthet. Organisationsfaktorer visade sig vara arbetsklimat och arbetsbelastning. 

Strukturella faktorer omfattade typ av avdelning samt vilken arbetsuppgift som utfördes. Diskussion: 

Riskfaktorerna kan förebyggas på både individuell nivå, organisationsnivå samt på en strukturell 

nivå. Genom att ha en bra compliance för riktlinjer och lagar kan många riskfaktorer motarbetas och 

riskerna minskas. Slutsats: Det är viktigt att ett förbyggande arbete utförs på alla tre nivåer mot stick- 

och skärskador, och en nyckel för att arbetet ska få effekt är att hälso- och sjukvårdspersonalen har en 

bra compliance. 

Nyckelord: Faktorer, Följsamhet, Hälso- och sjukvårdspersonal, Litteraturöversikt, Stick- och 

skärskador  

 

Abstract 

Introduction: Needlestick injuries is an injury that is caused by sharp objects, such as syringes. Nurses 

are the ones who most often experience needlestick and sharp injuries. In order to have an effective 

prevention it is required to have an awareness of the factors that are relevant to these type of injuries. 

Aim: To identify meaningful factors of needlestick and sharp injuries among health care workers. 

Method: A literature review consisting of scientific articles with quantitative approach and mixed 

approach where analyzed and presented. Results: Individual factors showed to be age, experience 

and emotions of the individual, such as stress and fatigue. Organizational factors found to be work 

environment and workload. Structural factors included the type of department and what task was 

performed. Discussion: The risk factors can be prevented in both the individual and organizational 

level, as well as on a structural level. By having good compliance to guidelines and laws, many risk 

factors will have less impact. Conclusion: It is important that a preventive work is carried out on all 

three levels against needlestick and sharp injuries, and a key to the work to be effective is that health 

care workers have good compliance.  

Keywords: Compliance, Factors, Literature review, Needlestick injuries, NSSI, Sharp injuries. 

 



  
 

Innehållsförteckning 

 

Introduktion  1 

Syfte  3 

Metod/Design 4 

 Inklusionskriterier 4 

 Exklusionskriterier 4 

 Litteraturöversikt 4 

Urval & granskning 5 

 Urval 5 

 Analys 6 

 Etiskt övervägande 6 

Resultat 7 

 Individuella faktorer 7 

 Organisationsfaktorer 9 

 Strukturella faktorer 10 

Diskussion 11 

Metoddiskussion 11 

Resultatdiskussion 12 

 Individuella faktorer 12 

 Organisationsfaktorer 14 

 Strukturella faktorer 15 

Slutsats 16 

Referenser 18 

Bilaga 1 (Kvalitetsgranskningsmall) 24  

Bilaga 2 (Bedömning av kvalitet) 26 

 



1 
 

Introduktion  

Stickskada är en skada som i de flesta fall är orsakad av vassa föremål så som 

injektionsnålar, blodprovtagningsnålar och kanyler. Stick- och skärskador är ett 

allvarligt problem för hälso- och sjukvårdspersonal, och speciellt bland 

sjuksköterskor (Muralidhar et al., 2010). I en enkätundersökning som gjordes av 

Vårdförbundet och Swedish Medtech år 2004 visades det att 80% har råkat ut för 

minst ett tillbud med stick- och skärskada i sitt arbete (Melhus, 2010, s. 48).  

 

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta 

inom hälso- och sjukvården (Möller & Sjögren, 2014). Det finns mer än 20 

blodsmittor, men de mest utmärkande är hepatit B, hepatit C och HIV (Alam, 2002). 

Bland sjukvårdspersonal så beror 37,6 % av hepatit B, 39% av hepatit C och 4,4% av 

HIV på stick- och skärskador (WHO, 2002). Det är därför viktigt att fokusera på det 

förebyggande arbetet för att undvika sådana skador (Möller & Sjögren, 2014). 

 

Enligt den etiska koden så har sjuksköterskor ett ansvar att sköta om sin egen hälsa 

för att ha förmåga att ge vård till andra behövande (Svensk sjuksköterskeförening 

2012). Stick- och skärskador orsakar inte bara en fysisk skada, utan påverkar också 

sjuksköterskans mentala hälsa och mående (Lee et al., 2005). Sett ur ett 

livsvärldsperspektiv så kan en stick- och skärskadan påverka sjuksköterskans liv på 

en individuell nivå, då samma typ av skada kan ha olika innebörder och 

konsekvenser för individerna (Bengtsson, 2001, s. 27). Efter att en stickskada skett 

genomförs laboratorietester för att upptäcka eventuell blodsmitta, och om blodsmitta 

hittas så genomförs en behandling för detta. Så förutom att stick- och skärskador 

påverkar sjuksköterskans hälsa så kostar skadan också resurser inom vården och ger 

en ekonomisk förlust (Lee et al., 2005).  
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Sjuksköterskan har ett ansvar att hela tiden söka ny kunskap och utveckla den redan 

befintliga kunskapen för att kunna utföra en god, evidensbaserad och säker vård 

(Socialstyrelsen, 2005). Evidensbaserad hälso- och sjukvårdsverksamhet går inte ut 

på att spara pengar, utan det främsta målet är att skapa en god och säker vård. Men 

en kritisk granskning av det evidensbaserade materialet kan leda till besparingar, 

detta bland annat genom att skadliga metoder byts ut till säkrare metoder. I detta fall 

kan verksamheten spara pengar genom att undvika eventuella konsekvenser som 

kan uppstå av en osäker metod vid moment innehållande stick- eller skärföremål 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 31).  

 

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens välbefinnande, men också patientens 

säkerhet. Att undvika smittspridning är en viktig del inom yrket (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan ska jobba så att patientens säkerhet inte äventyras, detta i 

enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Det är därför viktigt att den som 

ska ge vård har god kunskap om medicinsk utrustning, säkerhetsrutiner och 

författningar. Både för patientens säkerhet, men också för sin egen (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt arbetsmiljölagen kapitel 3 §2 så ska arbetsgivaren vidta alla återgärder 

för att förebygga att arbetaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Det som kan leda till 

olycksfall ska därför ändras eller ersättas så att risken undanröjs. Enligt kapitel 3 §4 i 

arbetsmiljölagen ska även arbetaren följa de angivna föreskrifterna som finns samt 

använda skyddsanordningar för att förebygga olycksfall eller ohälsa (SFS 1977:1160).  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska rutinerna på arbetsplatsen övas 

praktiskt årligen. Allt för att minimera eventuella skador, som till exempel stick- och 

skärskador (Björkman & Karlsson, 2008, s. 204). Men om en stick- eller skärskada 

skulle ske så har personalen en skyldighet att rapportera skadan till arbetsledningen. 

Det ska även finnas rutiner för att rapportera avvikelser och dessa rutiner ska 

personalen känna till. Att rapportera avvikelser är en stor del av det förebyggande 

säkerhetsarbetet angående detta ämne. Rapporterade avvikelser kan då analyseras, 
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och det kan visa eventuella gemensamma faktorer och dessa faktorer kan då 

förebyggas eller motarbetas (Öhrn, 2009, s. 388, 390). Dock är det vanligt att dessa 

skador underrapporteras (Muralidhar et al., 2010). Detta trots att enligt 

Socialstyrelsen (2005) så ska sjuksköterskan följa dessa rutiner och skriva avvikelser. 

 

Riktlinjer är till för att öka kvalitén och säkerheten inom vården, och detta sker bland 

annat genom att minska förekomsten av risker och komplikationer (Kajermo & 

Wallin, 2009, s. 320). Sjuksköterskan ska följa de föreskrifter och rutiner som finns, 

och även se till att hen har tillräckligt med kunskap för att kunna ha en god 

compliance (Socialstyrelsen, 2005). Den svenska översättningen av compliance är 

följsamhet (Friberg, 2010, s. 172). Att ha compliance innebär att ha följsamhet till en 

behandling eller riktlinjer, oftast ur syftande på patientens compliance till en 

behandling (Hedman, 2009, s. 392). I denna litteraturöversikt kommer compliance att 

syfta på sjuksköterskans följsamhet till de riktlinjer som sjuksköterskan ska följa 

under sitt yrkesliv. 

 

Att ha kunskap om faktorerna som påverkar och därmed kan förbyggas är viktigt för 

att kunna ha ett effekt arbete mot stick- och skärskador (Muralidhar et al., 2010). 

Dock har få studier gjorts för att identifiera de faktorer som kan påverka stick- och 

skärskador (Ng & Hassim, 2007). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa faktorer som är av betydelse vid 

stick- och skärskador bland hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Metod/Design 

En litteraturöversikt i syfte att sammanställa forskning som handlar om faktorer som 

är av betydelse vid stick- och skärskador. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 

s. 93, 100-101, 113.) så görs den ideala översiktsartikeln genom en systematisk 

genomgång av existerande litteratur för att svara på en särskild fråga inom ett visst 

område. En specifik metodik används för att finna, granska och kvalitetsbedöma 

relevanta studier som kan svara på den valda frågan som litteraturöversikten 

handlar om. Att författaren opartiskt och konsekvent sammanställer informationen 

ger ett trovärdigt och systematiskt tillvägagångssätt. Efter en genomgång av 

litteraturen så sammanställs ett resultat innehållande av studiernas egna resultat, 

detta analyseras och diskuteras senare. 

 

Inklusionskriterier 

För att studierna skulle bli inkluderade krävdes det att sjuksköterskor var med i 

urvalsgruppen, samt att de var gjorda på ett sjukhus och var skrivna på engelska. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklarna som inte hade med sjuksköterskor i sin studie, om 

artiklarna hade med tandvårdspersonal i studien, om studierna handlade om 

sjuksköterskestudenter samt om de var gjorda inom hemsjukvård.  

 

Litteratursökning 

För att hitta studier till litteraturöversikten användes mesh-termer i kombination 

med fritext på databasen pubmed.gov. Utöver sökningen på pubmed.gov gjordes en 

manuell sökning. De valda artiklarna från litteratursökningen kvalitetsgranskades 

och kontrollerades sedan via Ulrichweb.com för att se om tidskriften var 

vetenskapligt granskad. En limit på 10 år användes i 2 av 3 sökningar. Datum, 

databas, sökord, eventuella limits och antal efter urvalen visas i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Tabell över artikelsölningen och urvalen.  

Datum Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

2014-

09-09 

 

Pubmed.gov Needlestick 

injuries* 

Free 

full 

text, 10 

years 

265 265 20 6 1 1 

2014-

09-09 

Pubmed.gov Needlestick 

injuries AND 

Nurses AND 

Factors 

- 187 187 34 17 8 8 

2014-

09-25 

Pubmed.gov (Needlestick 

injuries OR 

Sharp 

injuries) 

AND factors 

AND 

occupational 

10 

years 

286 286 29 14 5 5 

 

 

Urval och granskning 

Urval 

I alla sökningar lästes alla titlarna (urval 1), de artiklar som hade en titel som 

överensstämde med litteraturstudiens syfte gick vidare till nästa urval där abstrakten 

lästes (urval2). Om abstrakten stämde in på syftet så lästes hela artiklarna (urval 3). 

Höll artiklarna fortfarande måttet så gick de vidare till nästa urval där det gjordes en 

kvalitetsgranskning av artiklarna (urval 4). I urval 5 visas det slutgiltiga antalet 

artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt. Kvalitetsgranskningsmallen som 

användes hittades i en bok av Willman, Stolts och Bahtsevani (2011, s. 173-174). 

Kvalitetsgranskningsmallen finns som bilaga 1 och kvalitén på artiklarna redovisas i 
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bilaga 2. Studier som fick en bedömning av låg kvalité kontrollerades igenom igen 

för att kontrollera att studierna blivit korrekt bedömda, samt för att se om de 

studierna innehöll något av betydelse för denna litteraturöversikt trots en 

bedömning av låg kvalité.  

 

Analys 

Studiernas resultat analyserades för att hitta återkommande teman inom detta ämne. 

De återkommande temana delades in i 3 huvudkategorier. Efter indelning av 

huvudkategorier bildades det underkategorier under varje huvudkategori. 

Huvudkategorierna och underkategorierna visas nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabell över indelningen av huvudrubriker samt underrubriker. 

Huvudrubrik Individuella faktorer Organisationsfaktorer Strukturella faktorer 

Underrubrik Ålder & kön Arbetsklimat & 

arbetsbelastning 

Utförda vårdmoment 

Underrubrik Erfarenhet & kunskap Arbetspasset Avdelningens 

betydelse 

Underrubrik Känsloupplevelser    

Underrubrik Följsamhet av 

säkerhetsrutiner 

  

 

 

Etiskt övervägande 

Det etiska övervägandet visar sig så att litteraturöversikten ej ska skrivas i 

skuldbeläggande syfte, varken för enskild individ eller för organisationer. Det fanns 

en strävan att få med alla faktorer av betydelse som fanns studerade, oavsett om det 

stödjer den egna åsikten hos författaren eller inte.  
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Resultat  

Studien resulterade i 14 artiklar av kvantitativ design och mixad design. De var 

utförda i länderna Förenade Arabemiraten, Indien, Kina, Mongoliet, Portugal, 

Subsahariska Afrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland & USA. Kvalitén var allt ifrån låg 

till hög på artiklarna, och detta redovisas genom bilaga 2 och 

kvalitetsgranskningsmallen som användes finns att hitta under bilaga 1. Resultatet 

redovisas utifrån de rubriker som framkom vid analysen (se tabell 2), vilket var de 

tre huvudkategorierna ”Individuella faktorer”, ”Organisationsfaktorer” och 

”Strukturella faktorer” med egna underkategorier. De individuella faktorerna 

kännetecknas av det som är individuella egenskaper. Organisationsfaktorerna 

omfattar de ämnen som påverkas och regleras av organisationen på specifika 

arbetsplatser. De strukturella faktorerna är de temana som kan appliceras överallt 

inom sjuksköterskeyrket.  

 

Individuella faktorer   

Ålder och kön  

Enligt en studie gjord av Nsubuga och Jaakkola (2005) visades det sig att 

sjuksköterskans kön och ålder inte har någon signifikant betydelse vid stick- och 

skärskador. Däremot visades det av Ilhan et al. (2006) att åldern var en faktor som 

påverkar i samband med stick- och skärskador. Frekvensen för stick- eller skärskador 

under det senaste året var störst för de i åldergruppen 24 år eller under, medan de 

som var 40 år eller över visade sig ha upplevt flest stick- och skärskador under det 

hela yrkesverksamma livet.  

 

Erfarenhet och kunskap  

En riskfaktor för stick- och skärskador var om sjuksköterskan har mindre erfarenhet 

än 10 år inom yrket (Nsubuga & Jaakkola, 2005), och risken för stick- och skärskador 

minskar allt eftersom de yrkesverksamma åren ökar (Cho et al., 2013). En studie som 
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dock fått fram ett annat resultat än de som nämndes ovan är en studie gjord av 

Martins et al. (2012), där menade de att en erfarenhet på mer än 10 år var förknippat 

med en ökad risk för stick- och skärskador.  

 

Nsubuga och Jaakkola (2005) visade också, förutom att en erfarenhet på mindre än 10 

år inom yrket ökar risken, att den största riskfaktorn för att uppleva en stick eller 

skärskada är att inte få kunskap genom träning kring dessa moment och skador på 

arbetsplatsen. Dock visade studien gjord av Martins et al. (2012) att den grupp hälso- 

och sjukvårdspersonal som inte hade kunskap om tillvägagångssätt efter en stick- 

och skärskada hade en mindre risk för att faktiskt uppleva sådana skador. 

 

Känsloupplevelser  

Det har visat sig finnas ett signifikant samband mellan känsloupplevelser så som 

emotionell utmattning, depersonalisation, och yrkesrelaterade skärskador (Wang et 

al., 2012). Sjuksköterskor som upplever en hög nivå av stress har en signifikant ökat 

risk för stick- och skärskador jämfört med de som upplever en lägre nivå stress (Cho 

et al., 2013), något som även stärks av Clarke, Sloane och Aiken (2002). Wicker et al. 

(2014) påpekar även de att en känsloupplevelse som stress är en faktor som är 

förknippad med stickskador. De nämner också att trötthet är en faktor som ofta ses i 

samband med denna typ av skada. Vissa av deltagarna ansåg att orsaken till deras 

stickskada var just att arbeta under tidspress och att det gjorde dem stressade. 

 

Följsamhet av säkerhetsrutiner  

En viktig faktor som orsakar stickskador är då personalen inte följer de universella 

säkerhetsrutinerna (Ashat et al., 2011). De som följde dessa säkerhetsrutiner var 66% 

mindre troliga att uppleva stick- och skärskada (Kakizaki et al., 2011). Risken 

dubbleras nästan för den grupp som inte följer de universella säkerhetsrutinerna 

(Jacob et al., 2010). Det bekräftas också av Aiken, Sloane och Klocinski (1997) som 

även de säger att de sjuksköterskor som alltid följer säkerhetsrutinerna har en 
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signifikant minskad risk, och faktiskt är hälften så troliga, att ha upplevt en 

stickskada än de som aldrig följt säkerhetsrutinerna. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen som har för vana att följa rutiner genom att till 

exempel kasta nålar och vassa föremål i behållaren för stickande och skärande avfall 

hade en minskad risk för stick- och skärskador (Martins et al., 2012), vilket även 

styrks av Cho et al. (2013) . Den enskilda handlingen som är av störst betydelse vid 

stick- och skärskador är dock inte att använda behållarna för stickande och skärande 

avfall, utan det är om sjuksköterskan sätter tillbaka skyddshylsan på nålarna 

(English, 1992).  Den grupp som bröt säkerhetsrutinerna genom att sätta tillbaka 

skyddshylsan på nålen ibland eller oftast var 1.4 gånger mer trolig att rapportera en 

stickskada än de som aldrig utförde den handlingen (Aiken, Sloane & Klocinski, 

1997). Utöver de tidigare nämnda faktorerna relaterade till följsamhet av rutiner så 

fanns det en ytterligare faktor enligt Nsubuga och Jaakkola (2005), nämligen att inte 

använda handskar, vilket också ökade risken för stick- och skärskada.  

 

Organisationsfaktorer  

Arbetsklimat och arbetsbelastning  

Clarke et al. (2002) berättar i sin studie att sjuksköterskor som jobbar på ett sjukhus 

med ett sämre arbetsklimat och en lägre bemanning hade en ökad risk för 

stickskador, något som överensstämmer med en studie gjord av Cho et al. (2013) där 

de hittade ett samband mellan arbetsklimat och stick- och skärskador. De belyser att 

risken för stick- och skärskador signifikant minskar då en ökning av bemanningen 

och resurser sker. Alla studier hittar dock inte samband, som till exempel i en studie 

av Clarke (2007) där det inte visades några samband mellan bemanning och stick- 

och skärskador. 

 

Ashat et al. (2011) rapporterade att en faktor som orsakar stickskador är en stor 

patientbelastning. Dock visade en studie gjord av Nsubuga och Jaakkola (2005) att 
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risken ökade för sjuksköterskor som hade färre än 35 patienter per dag jämfört med 

de som hade fler än 35 patienter per dag. 

 

Arbetspasset  

De sjuksköterskor som jobbar fler timmar har en högre risk för stick- och skärskador 

(Clarke, 2007). Det överensstämmer med en studie gjord av Olds och Clarke (2010), 

där de kom fram till att en frivillig och betald övertid på tre timmar efter ett ordinarie 

arbetspass orsakade en ökning på 3% att rapportera yrkesrelaterade skador och även 

en ökning på 4,3% att utsättas för en stickskada det senaste året. Det framkom av 

Kakizaki et al. (2011) att om vårdpersonalen jobbade mer än 35 timmar per vecka så 

blev det 2.5 gånger med troligt att det rapporterades om stick- och skärskador, även 

Ilhan et al. (2006) visar också att antalet arbetade timmar har en signifikant betydelse 

vid stick- och skärskador. De menar att den grupp sjuksköterskor som jobbade mer 

än 8 timmar under ett arbetspass hade en förekomst på 77,1 % medan den grupp som 

jobbade mindre än 8 timmar hade en förekomst på 64,7 % under det senaste året. 

 

28% av alla stickskador sker på första arbetspasset efter att ha haft en ledig dag, och 

då främst under de 2 första timmarna på arbetspasset (English, 1992). Arbetspasset i 

sig är en faktor som är av betydelse. Stickskador ökar med 42% om sjuksköterskan 

utför en venpunktion under det sista skiftet (Clarke, 2007). Nsubuga och Jaakkola 

(2005) hittade dock ej något signifikant samband mellan att arbeta nattskift och 

stickskador. 

 

Strukturella faktorer 

Utfört vårdmoment 

Vårdmomenten i sig kan också vara av betydelse. Till exempel så har det visat sig att 

de som gav mer än 10 injektioner per dag hade 5 gånger högre risk att uppleva en 

stick- eller skärskada (Kakizaki et al., 2011) Ett annat moment som stod för stor del 
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av stick- och skärskador var att öppna glasampuller och kasta nålar i behållarna för 

stickande och skärande avfall (Martins et al., 2012). 

 

Avdelningens betydelse  

Vissa typer av avdelningar har visat sig ha fler stick- och skärskador än andra. De 

sjuksköterskor som jobbar på en kirurgisk avdelning är en extra utsatt grupp (Ilhan 

et al., 2006), detta visas också i studier gjord av Cho et al. (2013) och av Nsubuga och 

Jaakkola (2005). Flest stickskador skedde under akutvård och oftast i 

förlossningssalar (Ashat et al., 2011), och det var betydligt mindre troligt att 

sjuksköterskorna som jobbar på pediatrikavdelningen, neonatalavdelningen samt 

psykiatriavdelningen upplevde ett eller flera stickskador (Clarke, 2007).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det gjordes litteratursökningar både på Pubmed och Chinal, dock gav inte sökningen 

på Chinal något material av betydelse då de studier som ansågs vara intressanta 

redan hittats via Pubmed. Det kan ha varit till en nackdel att göra den stora 

sökningen som gav 265 träffar på pubmed. Den sökningen gav många träffar, men 

dock få träffar vars innehåll passade in på den här litteraturöversiktens syfte. En 

limit på 10 år användes i 2 av 3 sökningar för att begränsa antalet, samt för att 

försöka få majoriteten av studierna att vara relativt nya. En manuell sökning av 

kurslitteraturen samt inkluderade artiklars referenslista gjordes för att hitta passande 

material.  Ett exklusionskriterie var om studierna gjordes inom hemsjukvården. För 

att få ett så enhetligt resultat där faktorerna är relevanta så valdes de studier som 

fokuserat på hemsjukvården bort, då miljön inom sjukhuset och miljön inom 

hemsjukvården är olika. Andra exklusionskriterier var om urvalsgruppen bestod 

endast av tandvårdspersonal eller sjuksköterskestudenter, detta uteslöts då de har 

andra förutsättningar och miljöer än övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Studiernas 
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urvalsgrupp varierar från endast sjuksköterskor till vårdpersonal där sjuksköterskor 

ingår, detta accepterades då dessa faktorer kan appliceras på andra yrkesgrupper 

inom sjukvården och är ett relevant ämne även för andra yrkesgrupper än 

sjuksköterskor. Inga studier som inkluderades i litteraturöversikten var gjorda i 

Sverige. Det var svårt att hitta studier gjorda i Sverige som passade in på denna 

litteraturöversikts syfte. 4 av studierna var dock gjorda i USA och 2 av studierna i 

länder inom Europa. Deras miljöer och tekniker kan liknas med miljö och teknik som 

råder i Sverige. Resultatet antogs därför kunna appliceras inom den svenska vården 

och studierna inkluderades i litteraturöversikten. För att säkra validiteten så fördes 

en kontinuerlig diskussion med handledare som tog del av materialet som 

sökningarna gav samt analysen av dem. Analysen diskuterades till dess att 

konsensus uppstod. Artiklarna granskades med en kvalitetsmall för kvantitativa 

studier. Vissa studier inkluderades i litteraturöversikten trots en bedömning av låg 

kvalité. Detta godtogs då dessa artiklar tog upp ämnen som ingen av de övriga 

artiklarna med högre kvalité nämnde. 

 

 

Resultatdiskussion 

Individuella faktorer 

Det visade sig i resultatet att ålder och erfarenhet var en faktor av betydelse vid stick- 

och skärskador. De som är över 40 har haft fler yrkesverksamma år och därmed varit 

i fler situationer där stick- och skärskador kan uppkomma. Sjuksköterskan med 

mindre än 10 års erfarenhet eller som är 24 år eller yngre kan ha en ökad risk då de 

inte arbetat in ett säkert handlag för de praktiska momenten än samt har många nya 

element att försöka ha fokus på. Cheung, Ching, Chang och Ho (2012) skriver att 

nybörjare spenderar den mesta av sin tid att komma ihåg alla nya regler, och kanske 

därför inte har sin egen säkerhet i fokus vid hantering av nålar och vassa föremål.   
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Resultatet om träning och kunskap skiljde sig en aning åt. Träning kan ge en bättre 

kunskap om hur stick- och skärskador ska undvikas och därför minskas risken. Det 

visades i en studie av Muralidhar et al. (2010) att sjukvårdspersonalen upplever att 

de skulle vilja ha mer träning och kunskap kring dessa moment för att få ett bra 

förebyggande arbete mot stick- och skärskador. I denna litteraturöversikt visades det 

att de utan kunskap om tillvägagångssätt efter en skada hade mindre risk. Det kan 

vara så att den grupp som har den okunskapen kanske aldrig behövt kunskapen då 

de sällan eller aldrig utför uppgifter som involverar en risk för stick- och skärskador.  

 

Stress och trötthet kan leda till passivitet, minskad uppmärksamhet och nedsatt 

koncentrationsförmåga. Om sjuksköterskan upplever utmattning så blir det en brist i 

både den mentala, emotionella och fysiska hälsan som leder till en i överlag minskad 

funktionsförmåga (Asp & Ekstedt, 2009). Det kan leda till att sjuksköterskan blir 

ofokuserad och får sämre compliance, därmed får sjuksköterskan en ökad risk för 

stick- och skärskada. Detsamma kan appliceras då sjuksköterskan upplever trötthet. 

Det är viktigt att organisationen motarbetar att sina anställda blir utbrända, dels ur 

ett säkerhetsperspektiv från patients sida och från sjuksköterskans sida, men även ur 

organisationens synvinkel då det behövs en fungerande vårdstyrka som kan vårda 

befolkningen. 

 

Vid all vård och behandling ska rutiner kring de basala hygienrutinerna tillämpas 

(Öhrn, 2009, s. 385). Det är förbjudet att sätta tillbaka skyddshylsan på nålen efter 

användning (Björkman & Karlsson, 2008, s. 202). Men trots detta så utför vissa 

individer denna handling. De sjuksköterskor som gör detta kan eventuellt göra det 

för att ingen behållare för stickande- och skärande avfall finns placerad i närheten, 

vilket stärks av Ribner et al. (1987) då de i sin studie visade att det var mer troligt att 

sjuksköterskorna satte tillbaka locket på nålen innan de skulle gå längre sträckor för 

att kassera dem. Det är viktigt att sjuksköterskor blir informerad om att det bryter 

mot säkerhetsrutinerna och att de bör förbättra sin compliance. Det kan också vara 
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lättare för sjuksköterskor att sluta med dessa vanor om de använder sticksäkra nålar 

som automatiskt täcker nålen efter användning. Generellt kan det antas att om 

sjuksköterskan förbiser vissa säkerhetsrutiner så kan fler säkerhetsrutiner ignoreras. 

Vilket även tas upp i en studie gjord av Muralidhar et al (2010) där de diskuterar att 

de som bryter mot en riktlinje visar på ovilja att utföra procedurer korrekt i överlag.  

 

Sjuksköterskan ska alltid utföra vård på ett evidensbaserat sätt och ska ha god 

kunskap om den medicinska utrustningen samt ha compliance av säkerhetsrutiner 

och författningar (Socialstyrelsen, 2005). Dessa två punkter gäller oavsett ålder, 

tidigare erfarenhet eller mängd kunskap som sjuksköterskan har. Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) så ska riktlinjer följas, och därmed så ska enligt lag 

en bra compliance alltid finnas. Detta innebär att riktlinjerna ska följas även om 

sjuksköterskan är trött eller stressad. Dock kan detta vara svårt att ha compliance till 

riktlinjerna vid trötthet och stress, och därför behövs det hjälp från organisationen att 

vårda sin personalstyrka förebyggande för att minska risken för stick- och skärskada.  

 

Organisationsfaktorer 

Det visade sig att en låg bemanning ökade risken för stick- och skärskador. En 

mindre bemanning eller en högre patientbelastning ger en ökad arbetstyngd, och kan 

därmed orsaka mer stress hos sjuksköterskorna. Enligt en studie av Patrician et al. 

(2011) så uppgav sjuksköterskor att vid hög arbetsbelastning så arbetade 

sjuksköterskorna med mer fokus på sin hastighet än på sin egen säkerhet. Även i en 

studie av Vaughn et al (2004) visade det sig att en högre belastning på arbetet 

orsakade en minskad compliance till riktlinjerna. Som nämnd tidigare så kan stress 

göra att sjuksköterskor förbiser säkerhetsrutiner. En studie visade att en mindre 

patientantal per sjuksköterska ökade risken för stick- och skärskador. Det kan vara så 

att de sjuksköterskor som hade under 35 patienter utför mer avancerade uppgifter 

och därför stack sig mer frekvent, något som de även diskuterade i studien. 
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Att de sjuksköterskor som jobbar fler timmar under ett arbetspass har en högre risk 

visades i resultatet. Att jobba övertid kan orsaka stress och en bristande 

uppmärksamhet, något som bekräftas av Caruso (2014). Risken för stick- och 

skärskador var som högst på morgonen efter ledighet. Detta kan förklaras genom att 

det är ett högt tempo på morgonen på grund av rapportering, blodprovstagning och 

omvårdnad. Det höga tempot kan innebära att sjuksköterskan blir oaktsam och får en 

dålig compliance av säkerhetsrutinerna. Venpunktion behöver utföras alla tider på 

dygnet och kan ej undvikas. Därför är det viktigt att sticksäkra nålar, behållare för 

stickande- och skärande finns att användas samt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

har en god compliance för att försöka minimera risken som bland annat finns under 

de 2 första timmarna på arbetspasset. 

 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) så ska arbetsgivaren se till att förebygga 

risker för skada eller ohälsa. Det är viktigt att organisationen tar sitt ansvar och 

kontrollerar att personalen har möjlighet att ha god compliance. Att ge 

organisationens personal en möjlighet till att ha compliance och minska risken för 

stick- och skärskada kan göras genom att till exempel öka bemanningen. Det innebär 

att den enskilda sjuksköterskan får mer tid att prioritera riktlinjerna och ha bra 

compliance.    

 

Strukturella faktorer 

Att ge många injektioner på en dag och att öppna glasampuller visade sig ha 

betydelse för en ökning av stick- och skärskador. Att ge många injektioner under 

samma dag kan innebära en upplevelse av ett monotont arbete, vilket kan göra den 

som utför arbetet trött och ofokuserad. Vid vissa vårdmoment så ingår det att öppna 

glasampuller, dock finns det ingen säker metod för att göra detta. För att minska 

denna risk behövs det utvecklas säkrare metoder. Enligt Edvardsson och Wiik (2009, 

s. 198) så måste organisationen och dess resurser, både i form av teknik och lokaler, 

hela tiden förändras och förbättras för att uppnå de mål med vården som existerar. 
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Sjuksköterskor på kirurgiska avdelningar visade sig ha en ökad risk, och främst då 

akutsjukvård utfördes. Detta kan bero på den ökade mängden av vassa 

arbetsföremål som finns på kirurgiavdelningar. Att risken för stick- och skärskador 

ökade vid akuta situationer kan ha sin grund i att vid sådana situationer så kan det 

bli ostrukturerat och rutiner kan åsidosättas på grund av tidsbrist. Vaughn et al 

(2004) diskuterar även de att scenarioträning av akuta inslag kan vara bra för att öka 

chansen att det hälso- och sjukvårdspersonalen har en bra compliance vid akuta 

situationer och att få ett mer strukturerat arbete. Det är därför viktigt att personalen 

får träningssituationer av akut karaktär för att bli mer strukturerade, dels för att 

arbeta mer patientsäkert, men också för att lära sig ha en bra compliance och 

motarbeta risken för stick- och skärskador.  

 

För att motarbeta de strukturella faktorerna så bör samhället utveckla säkrare 

metoder för att utföra arbetsuppgifter som utförs på alla avdelningar, men också 

lägga fokus på att säkra de kirurgiska avdelningarna. Genom att införa 

träningsscenarion med akutvård som tema kan risken för stick- och skärskador 

minskas. Sjuksköterskan kan bli mer strukturerad i dessa situationer om de är 

bekanta, och då även få in en bättre compliance till riktlinjerna. 

 

Slutsats 

Det är viktigt att de faktorer som påverkar risken för stick- och skärskador 

uppmärksammas och motarbetas aktivt. Detta kan göras på en individuell nivå av 

sjuksköterskorna själva, på en organisationsnivå av sjukhusen och på en strukturell 

nivå av samhället genom att hitta säkrare metoder. En nyckel för att alla dessa tre 

områden ska kunna få effekt och minska risken för stick- och skärskador är dock att 

sjuksköterskan tar sitt ansvar och har en god compliance till riktlinjerna som 

minimerar risken för stick- och skärskador direkt eller indirekt. Trots att ingen av 
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studierna är gjorda i Sverige så kan faktorerna som visas i litteraturöversikten 

appliceras och ses inom den svenska sjukvården. Sjuksköterskan bör därför alltid 

vara medveten om riskfaktorerna och motarbeta dessa genom att ha en bra 

compliance till de lagar och rutiner som finns för att skydda patienterna, men som 

också finns för att skydda sjuksköterskorna själva. 
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Bilaga 1 (granskningsmall): 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT 

& CCT 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT:  CCT: 

  Multicenter, antal center: 

  Kontrollgrupp/er: 

Patientkarakteristiska Antal: 

  Ålder: 

  Man/Kvinna: 

Kriterier för exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion: Ja Nej 

Intervention:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Vad var studiens primära respektive sekundära effektmått:______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Urvalsförfarande beskrivet? Ja Nej 

Representativt urval? Ja Nej 

Randomiseringsförfarande beskriver? Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till? Ja Nej Vet ej 

Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej 
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Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

Adekvat statistisk metod? Ja  Nej 

Etiskt resonemang? Ja Nej 

Är instrumenten valida? Ja Nej 

Är instrumenten reliabla? Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur beräknades den? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

 

Kommentar:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Granskare sign: _________________________________ 
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Bilaga 2 (Bedömning av kvalitet) 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande kvalité 

Aiken, Sloane & 

Klocinski 

(1997) 

USA 

Undersöka 

sjuksköterskans risk 

för att utsättas för 

stick- eller skärskada 

och därmed 

exponeras för blod, 

undersöka metoder 

för att mäta detta 

samt undersöka 

faktorerna som 

påverkar den risken.  

Kvantitativ. Retrospektiv: 

732 (/133). 

 

Prospektiv: 

12 075 (/2304). 

Retrospektiv, 

frågeformulär samt 

information från 

sjukhuset. 

 

Prospektiv,  

enkäter efter varje 

skift samt 

information från 

sjukhuset. 

 

Two-tailed 

significance test, 

chi-square statistic 

test, logistic 

regression 

techniques. 

 

 

  

0,8 stick per år per 

sjuksköterska enligt 

deltagarnas svar, men 

en lägre siffra enligt 

information från 

sjukhuset. Faktorer var 

bland annat att sätta 

tillbaka skyddshylsan 

på nålen samt tillfälliga 

arbetsuppgifter.  

Hög. 

Ashat et al. 

(2011) 

Indien 

Undersöka 

frekvensen av 

stickskador, samt de 

Kvantitativ och 

kvalitativ. 

107 (/ej angivet). Intervjuer med 

kvalitativt och 

kvantitativt 

68,2% hade exponeras 

för blod de senaste 6 

månaderna. Faktorer 

Låg. 
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vanliga faktorerna 

och vilka 

omständigheter som 

råder. 

innehåll, 

odds ratio. 

som påverkade var hög 

patientbelastning, att 

inte följa 

säkerhetsrutiner och 

patientens rörelse. 

Skadan skedde i 

samband med akutvård 

eller förlossning. 

Cho et al. 

(2013) 

Sydkorea 

 

Undersöka 

frekvensen av stick- 

och skärskador samt 

identifiera faktorerna 

kring de skadorna 

bland sjuksköterskor 

i Sydkorea. 

Kvantitativ. 3079 st (/2024). Cross-sectional, 

frågeformulär med 

strukturerade 

frågor, deskriptiv 

analys, logistic 

regression analysis. 

70,4% av 

sjuksköterskorna hade 

upplevt minst 1 stick- 

eller skärskada det 

senaste året. 94,5% 

använde rutinmässigt 

behållarna för 

stickande- och skärande 

avfall. Risken för skada 

minskade med fler år 

inom yrket. Risken 

ökade om 

sjuksköterskan var 

utmattad. 

Hög. 

Clarke 

(2007) 

USA 

Undersöka om 

organisationsfaktorer 

kan bidra till ökade 

stick- och skärskador 

på ett allmänt 

akutsjukhus i 

Pennsylvania 

Kvantitativ. 11 512 (/1640). Online-

frågeformulär, 

deskriptiv analys, 

logistic regression 

analysis, poisson 

regression.  

Att arbeta fler timmar 

ökade risken för skada, 

samt att utföra en 

venpunktion under 

sista skiftet, de med 

bättre arbetsmiljö hade 

mindre risk. 

Hög. 

Clarke, Sloane & 

Aiken 

(2002) 

USA 

Undersöka 

betydelsen av 

organisationen och 

bemanningen av 

Kvantitativ. Retrospektiv: 

732 (/133). 

 

Prospektiv: 

Retrospektiv, 

Frågeformulär med 

strukturerade 

frågor. 

Sjuksköterskor från 

avdelningar med dålig 

bemanning och dåligt 

arbetsklimat var mer 

Hög. 
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sjuksköterskor i 

samband med 

stickskador. 

12 349  (/2030 ).  

Prospektiv, 

Frågeformulär efter 

varje skift med 

strukturerade 

frågor. 

 

Logistic regression 

analysis.  

 

 

benägna att rapportera 

en stickskada. 

English 

(1992) 

USA 

Undersöka och 

analysera 

rapporterade 

nålsticksfall bland 

personal på sjukhus 

ur ett ”adult learner 

theory” perspektiv, 

samt identifiera typ 

av nål som använts 

vid skadetillfälle och 

omständigheterna 

runt stickskadan.  

Kvantitativ och 

kvalitativ. 

72 (/0%). Explorativ och 

beskrivande design. 

Intervjuer samt 

frågeformulär.  

Sjuksköterskan var den 

av yrkesgrupperna som 

stack sig mest. 

Vanligaste orsaken till 

skada var att sätta 

tillbaka skyddshylsan 

på nålen. Engångsnålar 

och kanyler var den typ 

av nål som använts 

oftast vid skadetillfället. 

Majoriteten av 

skadorna skedde inom 

de första 2 timmarna 

efter en ledig dag, som 

var oftast på söndagar 

eller måndagar.  

Medel. 

Ilhan et al. 

(2006) 

Turkiet 

Undersöka 

frekvensen av stick- 

och skärskador bland 

sjuksköterskor på 

universitetssjukhus 

och de bidragande 

Kvantitativ. 449 (/67). Cross-sectional, chi-

square test, 

frågeformulär med 

beskrivande och 

kvantitativa frågor. 

79,7% av 

sjuksköterskorna hade 

upplevt en stick- eller 

skärskada. 24 år eller 

yngre var den grupp 

som hade mest stick- 

Hög. 



29 
 

faktorerna. och skärskador under 

det senaste året. De som 

jobbade mer än 8h per 

dag hade en ökad risk. 

Jacob et al. 

(2010) 

Förenade 

Arabemiraten 

Undersöka 

frekvensen av 

skärskador samt 

identifiera 

riskfaktorer i 

samband med skadan 

bland 

sjukvårdspersonal i 

Förenade 

Arabemiraten. 

Kvantitativ. 994 (/426). Frågeformulär, 

multiple logistic 

regression analysis. 

19% hade upplevt en 

skada under 2006. Att 

följa säkerhetsrutiner 

minskade risken för 

stick- och skärskada. 

Låg.  

Kakizaki et al. 

(2011) 

Mongoliet 

Undersöka 

frekvensen av stick- 

och skärskador bland 

vårdpersonal i 

Magnolia samt 

undersöka strategier 

för att förebygga 

dessa skador. 

Kvantitativ. 435 (/186). Frågeformulär med 

semi-strukturerade 

frågor, multiple 

logistic regression 

analysis. 

38,4% hade upplevt en 

stick- eller skärskada 

under de senaste tre 

månaderna. Skador 

skedde med 2.5 större 

sannolikhet hos de som 

jobbade mer än 35h i 

veckan. De som följde 

riktlinjer hade 66% 

mindre risk för skada.  

Medel. 

Martins et al. 

(2012) 

Portugal 

Identifiera potentiella 

riskfaktorer för stick- 

och skärskador. 

Kvantitativ. 363 (/37). Cross-sectional, 

frågeformulär med 

både kryssfrågor 

och öppna frågor, 

multivariate logistic 

regression, two-

tailed-test, Hosmer 

& Lemeshow 

goodness-of-fit-test. 

65% av hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

hade upplevt en skada 

under de senaste 5 åren, 

74,8% av dem var 

sjuksköterskor och 

injektionssprutor var 

oftast föremålet 

inblandat. Att ha jobbat 

Medel. 
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mer än 10 år och en 

ålder över 39 år ökade 

risken. 

Nsubuga & 

Jaakkola 

(2005) 

Subsahariska 

Afrika 

Undersöka 

frekvensen och 

faktorerna kring 

stickskador bland 

sjuksköterskor och 

barnmorskor på 

Mulago sjukhuset i 

Uganda samt 

rekommendera 

förebyggande 

faktorer. 

Kvantitativ. 526 (/274). Cross-sectional, 

frågeformulär, 

multivariate logistic 

regression analysis.  

36% hade upplevt en 

stickskada under den 

senaste månaden, 57% 

det senaste året och 82% 

någonsin. Att inte fått 

träning kring momentet 

på arbetsplatsen ökade 

risken. Att arbeta 

många timmar, inte 

använda handskar, ha 

mindre än 35 patienter 

per sjuksköterska, sätta 

tillbaka skyddshylsan 

på nålen samt att ha 

arbetat mindre än 10 år 

ökade risken.  

Hög.  

Olds & Clarke 

(2010) 

USA 

Undersöka 

sambandet mellan 

antal arbetade 

timmar och utförda 

fel inom vården. 

Kvantitativ. 11 516 (/48%). Frågeformulär via 

mail, sekundär 

analys, deskriptiv 

analys, multivariate 

logistic regression, 

bivariate logistic 

regression, Huber-

white robust 

standard errors. 

Att jobba mer än 40h i 

veckan var en riskfaktor 

för flera utförda fel 

inom vården. 

Medicinska fel och 

stickskador hade 

starkast samband med 

antalet timmar. 9,6% 

hade upplevt en stick- 

eller skärskada. Om 

sjuksköterskan tog på 

sig en frivillig, betald 

övertid ökade risken för 

stick- och skärskada. 

Medel. 



31 
 

Wang et al. 

(2012) 

Kina 

Undersöka 

frekvensen av stick- 

och skärskador enligt 

sjuksköterskorna 

samt deras frekvens 

av utbrändhet och 

sedan undersöka 

samband mellan 

dessa.   

Kvantitativ. 458 (/10). Cross-sectional, 

Retrospektiv, 

purpose-designed 

frågeformulär, 

deskriptiv analys, 

Cronbach’s alpha 

coefficient, t-test, 

logistic regression 

analysis.  

292 stycken av 

deltagarna hade 

upplevt en 

yrkesrelaterad skada 

under det senaste året. 

Det fanns ett samband 

mellan utbrändhet, 

personlighetsförändring 

och stick- och 

skärskador. 

Medel.  

Wicker et al. 

(2014) 

Tyskland 

Undersöka samband 

mellan stick- och 

skärskador samt 

faktorer inom det 

psykologiska.  

Kvantitativ.  370 (/ej angivet). Prospectiv, 

observationsstudie, 

frågeformulär med 

slutna frågor och 1 

öppen fråga samt 

inhämtad 

information från 

skadeanmälan, chi-

square test, fishers 

exact test, yates 

correction, 

Stress, trötthet och 

bristande användning 

av säkerhetsutrustning 

är faktorer som ökar 

risken för stick- och 

skärskador. Mer än 80% 

var orolig över 

konsekvenserna av 

stickskada. 

Medel. 

 


