
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 Vårdskador 

inom 
slutenvården 

HUVUDOMRÅDE: Vårdskador 
FÖRFATTARE: Agnes Hedlund, Stina Skog och Lovisa Syrén Kronkvist 
HANDLEDARE: Anna-Karin Andersson 
JÖNKÖPING 2019 januari 

En litteraturöversikt 
 
 



 

Sammanfattning 
Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och 
sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket 
leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner 
kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. År 2013 hade hälso- och 
sjukvården totalt 750 000 extra vårddagar på grund av vårdrelaterade infektioner. 
Främsta faktorerna är hög arbetsbelastning och bristande samverkan i teamen. Det 
krävs att vårdpersonal använder sin kunskap, den vårdsökandes och sjukhusets 
resurser för att förebygga uppkomsten av fler vårdskador. Syftet var att beskriva om 
vårdpersonals arbetsmiljö ökar risken för vårdskador, och i så fall hur upplevs det av 
sjuksköterskan? Metod: En litteraturöversikt gjordes där artiklar av både 
kvantitativ- och kvalitativ ansats användes. Totalt användes 14 artiklar varav nio var 
av kvantitativ- och fem av kvalitativ ansats. Resultatet visade att 
arbetsmiljöfaktorer som leder till vårdskador är hög arbetsbelastning och fler 
vårdsökande, bristande säkerhetskultur och mänskliga faktorn, sjuksköterskornas 
krav och kompetens, tid på arbetsplatsen, kommunikation, distraktion och 
teamarbete. Sjuksköterskor upplevde stress då de ansvarar över för många 
vårdsökande åt gången. Det fanns även ett samband mellan sjuksköterskans 
utbildningsnivå och risken för dödsfall. Slutsats: Enligt denna litteraturöversikt blev 
slutsatsen att det fanns ett samband mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och risken 
för vårdskador inom slutenvården. En arbetsplats med ett öppet klimat upplevdes ha 
positiva effekter, likaså kunna samarbeta mellan professioner. 
 
Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetsmiljö, samverkan och kommunikation. 
  



 

Summary 

Title: Healthcare errors in institutional care - A literature review. 

Background: Health care errors are a major international problem in health care. 
The number of reported health care errors in the world is 43 million per year, which 
leads to an extra cost of approximately 42 billion dollars.  Only in Sweden we add 11.5 
million Swedish crowns extra per year due to increasing healthcare injuries. In 2013, 
the healthcare had a total of 750,000 additional care days due to heathcare related 
infections. The main factors for healthcare errors are high workload and lacking of 
team collaboration. It is required that healthcare professionals use their knowledge, 
the care takers and the hospital's resources to prevent the supervention of more 
healthcare injuries. The aim of this study was to describe if the healthcare 
professionals’ work environment increases the risk of healthcare errors, and if so, 
how is it experienced by the nurse? The method used was a literature review, 
including articles with both quantitative and qualitative approach. A total of 14 
articles was used, nine with quantitative approach and five qualitative approach. The 
results showed that the work environment's factors that lead to health care errors 
was high workloads and more care takers, lack of security culture and human factors, 
nursing requirements, skills and experience, time at the workplace,  lack of 
communication, distraction and teamwork. Nurses experienced stress when they 
were responsible for many care seekers at a time. There was also a connection 
between the nurse's level of education and the risk of death. Conclusion: According 
to this literature review, it was concluded that there was a connection between the 
nurses' work environment and the risk of healthcare errors. A workplace with an 
open climate perceived to have positive effects, as well collaborate between 
professions.  
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Inledning 

Vårdskador är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården, vilket ökar lidande 
för vårdsökande personer (Socialstyrelsen, 2017b). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 
ska sjukvården främja hälsa, förebygga samt behandla sjukdom och skador (SFS 
2017:30). Lagen beskriver att ingen ska komma till skada och att vården ska vara 
säker. Trots lagen sker fortfarande vårdskador och enligt Johnsson (2015) är inte alla 
vårdsökande nöjda med sjukvården.   
  
Inom hälso- och sjukvården finns det olika arbetsmiljöfaktorer som kan påverka de 
vårdsökandes säkerhet (Socialstyrelsen, 2017a). Arbetsmiljön och den vårdsökandes 
säkerhet styrs av olika lagar och författningar som tillsammans eftersträvar att 
verksamhetens kvalité och säkerhet ska säkerställas (SFS 2010: 659). I denna 
litteraturöversikt kommer fokus ligga på att beskriva om vårdpersonalens arbetsmiljö 
ökar risken för vårdskador, och i så fall hur det upplevs av sjuksköterskan. 

Bakgrund 

Bakgrunden innefattar information om vårdskador, hur det ser ut internationellt, 
ekonomiska följder, lagar och riktlinjer, sjuksköterskans arbetsmiljö, de 
vårdsökandes perspektiv och kärnkompetensen säker vård.  

Vårdskador 

Med vårdskada menas lidande, psykisk eller kroppslig skada, sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid den 
vårdsökandes kontakt med hälso- och sjukvården (Lindh & Sahlqvist, 2012, SFS 
2010:659). 
  
Sjukvårdens syfte är att lindra lidande, bota sjukdom och öka livskvalitén hos de 
vårdsökande (Lindh & Sahlqvist, 2012). Trots detta är vårdskador ett problem inom 
hälso- och sjukvården, där både den vårdsökande och verksamheten drabbas. År 
2013 ledde 9 % av vårdtillfällena till en vårdskada inom somatiska sjukhusvården i 
Sverige, vilket innebär att över 100 000 vårdsökande årligen drabbas samt 3000 
avlider (Ribeiro & Henriksson, 2011). Den siffran minskar sedan till mitten av 2015, 
då kurvan för vårdskador planas ut för att sedan börja öka igen. När antalet 
vårdsökande som ådrog sig vårdskada var som lägst procentuellt var det 6,8 %, till 
skillnad från 2016 då vårdskadorna var uppe i 7,5 %. Den vanligaste typen av 
vårdskada är vårdrelaterade infektioner, såsom urinvägsinfektion. Andra exempel är 
kirurgiska skador och läkemedelsfel (Socialstyrelsen, 2017b). 
  
Varför vårdskador uppstår kan vara svårt att förstå (Lindh & Sahlqvist, 2012). 
Vårdpersonalen strävar efter att hjälpa de vårdsökande och sköta sina 
arbetsuppgifter korrekt. Trots det uppkommer vårdskador, likt andra olyckor i 
samhället, troligen på grund av mänskliga misstag. Sådana misstag går inte att 
eliminera, utan bör ses som ett tillfälle att lära och att försöka förhindra allvarliga 
konsekvenser i framtiden.  Misstag och fel begås i all mänsklig verksamhet, likaså 
inom hälso- och sjukvården (Johnsson, 2015). En väsentlig del i säkerhetsarbetet för 
de vårdsökande är hur avvikelsehanteringen genomförs (SOSFS 2005:12). Vid en 
avvikelse ska rutiner finnas för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
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händelser eller tillbud. Det ska fastställas åtgärder och orsaker till att händelser 
inträffar.  Slutligen ska åtgärdernas effekt utvärderas samt sammanställas och 
erfarenheterna ska återrapporteras till verksamheten. Är avvikelserapporteringarna 
välfungerande ökar förståelsen för bakomliggande orsaker till avvikelser och 
missöden inom vården så förebyggande åtgärder kan sättas in (Landstinget i 
Jönköpings län et, al., 2008). 
 
Om en vårdskada har skett ska detta beklagas och sedan hänvisas till den utredning 
som inletts (Lindh & Sahlqvist, 2012). Vårdgivaren kan med fördel förklara hur de 
tänker arbeta för att förebygga en upprepning av vad som har hänt. Det finns förutom 
mänskliga misstag flera olika systemfaktorer som kan påverka den vårdsökandes 
säkerhet inom vården. Där ibland finns arbetsbelastning, upplägg av arbetsskift, 
bemanning och kompetens som anledning till risk för osäker vård. Andra 
systemfaktorer som benämns är teamarbete, organisationen samt ledning (Lindh & 
Sahlqvist, 2012). 
  
Sjukvården är komplex och bedrivs i en högriskmiljö (Öhrn, 2013). Vårdskador inom 
hälso- och sjukvården kan bero på aktiva fel eller latenta fel. De aktiva felen är 
generellt individuella och leder till en omedelbar följd, medan latenta fel innebär att 
det finns omgivande faktorer som kan påverka. Aktiva fel kan vara felaktig 
läkemedelsdos eller administrering, medan latenta avvikelser kan handla om 
kommunikationsfel och missförstånd mellan olika vårdenheter eller professioner 
(Öhrn, 2013).  

Internationellt  

Enligt World Health Organization [WHO] (2017) skadas en av tio personer som 
uppsöker hälso- och sjukvården i världen. Det innebär att det årligen sker 43 miljoner 
vårdskador, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar varje år. För att 
minska kostnaderna krävs tydliga policyer, organisatorisk ledarskapskapacitet, 
säkerhetsförbättringar, kompetent hälso- och sjukvårdspersonal och effektiv 
involvering av de vårdsökande i vård och omsorg. Alla komponenter behövs för att 
säkerställa hållbarhet och för att förbättra hälso- och sjukvårdens säkerhet (WHO, 
2017). 
  
I en studie beskrivs det att vårdskador är bland de tio vanligaste orsakerna till 
dödsfall i USA (Smith, 2013). Uppskattningsvis dör upp till 98 000 människor i USA 
varje år med anledning av vårdskador. Enligt den senaste rapporten som gjordes om 
vårdskador [Healthgrades-rapporten Patient Safety and Satisfaction] har hälso- och 
sjukvården inte utvecklats tillräckligt mycket för att förbättra de vårdsökandes 
säkerhet. I USA utgör sjuksköterskan en stor del av hälso- och sjukvården, vilket gör 
det tydligt att sjuksköterskearbetet har en viktig roll för att förebygga och förbättra 
kvalitén av den vårdsökandes säkerhet (Smith, 2013).     

Ekonomiska följder 

Vårdskador skapar ökade kostnader för hälso- och sjukvården (Lindh & Sahlqvist, 
2012). I Sverige leder vårdskadorna i genomsnitt till sex extra vårddygn per drabbad, 
fler besök i öppenvården, att behandling måste göras om eller ny behandling måste 
sättas in. Utredning kring vårdskador kan ta lång tid och orsaka stora kostnader för 
sjukvården. Extra kostnader för vårdtillfället där skador uppstår beräknas upp till 
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11,5 miljoner kronor per år för sjukhusen i Sverige (Karlsson, 2013). Det är inte bara 
ökade kostnader för de resurser som kommer att behövas på sjukhuset, utan 
ytterligare kostnader kan tillkomma för den ersättning den vårdsökande kan få från 
landstingens försäkringar (Lindh & Sahlqvist, 2012). Enligt Socialstyrelsens (2015) 
lägesrapport för vårdsökandes säkerhet framgår statistik som visar att vårdskador 
bidrar inte bara med lidande, utan medförde år 2013 totalt 750 000 extra vårddagar 
och en ökad kostnad på 6,5 miljarder kronor på grund av vårdrelaterade infektioner. 
 
Om en misstänkt vårdskada uppstått kan personen ansöka om ersättning, som görs 
med stöd av patientskadelagen (SFS 1996: 799). Det finns dock vissa kriterier som 
måste uppnås för att ersättning ska utbetalas till den drabbade (Johnsson, 2015). 
Skadan måste ha uppstått i samband med behandling, diagnos, material, infektion, 
olycksfall eller läkemedelshantering. Finns det bevis för att skadan är 
sjukvårdsrelaterad och hade kunnat undvikas görs en utredning enligt 
patientskadelagen (SFS 1996: 799).    

Lagar och riktlinjer 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att vårdgivaren ska kontrollera, 
bedriva, planera och leda verksamhetens omvårdnadsarbete framåt för att uppnå en 
säker vård. Det innebär bland annat att se över hur delegeringar används, informera 
om anmälningsskyldigheten, se över ansvarsfördelningen och säkerställa att allt 
arbete grundas i evidensbaserad vård. 
  
Den mest centrala lagen inom vården är hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
2017:30), som är en ramlag vilket betyder att det finns generella riktlinjer och mål 
hur den ska följas. Sjukvården ska medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar samt vårdskador. Vidare beskriver arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) att 
det finns underlag för insatser som skall främja säkerheten hos de vårdsökande 
(Lindh & Sahlqvist, 2012). Lagen beskriver att verksamheter ska upprätthålla 
arbetsrelaterad hälsa. Den ska även motverka olyckor för personalen, samt se till att 
verksamheten åstadkommer en trivsam arbetsmiljö, vilket i sin tur ska gynna 
säkerheten för de vårdsökande (Lindh & Sahlqvist, 2012).    

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, 
fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen 
eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen (Burton, u.å). 
 
Sjuksköterskans arbetsmiljö kan påverka de vårdsökandes säkerhet (Socialstyrelsen, 
2017a). Ett flertal av de avvikelserapporter som skrivs inom hälso- och sjukvården 
berör arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning. En hög arbetsbelastning leder till att 
sjuksköterskorna känner sig utmattade. Stress och utmattning påverkar förmågan att 
lösa problem och att kunna hålla parallella arbetsuppgifter i arbetsminnet. 
Utmaningen som uppstår kan vara både fysisk eller psykisk. Fysisk utmattning kan 
uppstå av långa arbetspass eller under nattarbete, då kroppen tvingas vara aktiv när 
den i normala fallet sover djupt. Psykisk eller kognitiv utmattning kan uppstå när 
många arbetsuppgifter och spridd information ska hanteras samtidigt, det gör att 
riskfyllda situationer kan skapas om kommunikationen mellan teammedlemmar inte 
fungerar som den ska. En annan arbetsmiljöfaktor är störningar eller distraktion som 
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kan leda till att viktiga steg i en arbetsprocess tappas bort. Det kan exempelvis hända 
om en överrapportering avbryts av ett telefonsamtal, eller om någon ställer en fråga 
när en sjuksköterska programmerar en droppump för administration av ett 
läkemedel (Socialstyrelsen, 2017a).   
 
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetensområde är omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet 
samt att utifrån en humanistisk människosyn arbeta nära de vårdsökande 
personerna. Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som ger 
människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. I 
omvårdnaden ingår att hjälpa de vårdsökande personerna hantera hälsoproblem, 
sjukdom eller funktionsnedsättning, samt hjälpa personerna uppnå bästa möjliga 
välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskan ska ha kunskap om 
medicinsk- och beteendevetenskap av relevans för de vårdsökandes omvårdnad, samt 
ha en förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård. I arbetet måste 
sjuksköterskan följa lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och 
sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Sjuksköterskan har en betydande roll för att kunna undvika vårdskador samt 
upprätthålla en god vård och hög säkerhet för de vårdsökande (Öhrn, 2013). 
Sjuksköterskan har oftast en ledande roll och bör därmed kunna agera på 
medarbetarnas signaler om det säkerheten brister i arbetet med de vårdsökande. 
Utifrån sin medicinska kompetens ska sjuksköterskan dessutom kunna identifiera, 
analysera och värdera den vårdsökandes behov och tillstånd samt reagera på om 
något avviker (Öhrn, 2013).    
 
En studie visar att en majoritet av sjuksköterskor lämnar uppgifter ogjorda på grund 
av tidsbrist (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2014). Det som främst 
lämnas ogjort är att trösta eller prata med vårdsökande som inte mår bra, utbilda de 
vårdsökande och uppdatera vårdplaner i journalerna. Antalet vårdsökande personer 
per sjuksköterska påverkade signifikant förekomsten av tillfällen med ogjorda 
uppgifter. I snitt var det 8 uppgifter per pass som inte utfördes på grund av 
tidsbristen och för låg personalnivå. Ball et al. (2014) skriver även att det finns starka 
bevis för att brist på antalet sjuksköterskor är förknippat med missnöjda 
vårdsökande, dock finns det ingen evidens att detta skulle leda till en vårdskada.   

Vårdsökandes perspektiv 

Många studier som handlar om säkerhet i vården är riktade från vårdgivarens 
perspektiv, allt färre är riktade från de vårdsökandes synvinkel. Ricci-Cabello, Saletti-
Cuesta, Pharm och Valderas (2016) utförde därför en studie med syftet att utforska de 
vårdsökandes erfarenheter och uppfattningar om säkerhet i vården. Målet med detta 
var att ta fram personcentrerade rekommendationer för att förbättra säkerheten i 
vården. Studiens resultat visade att vad de vårdsökande upplevde som 
säkerhetsproblem var samordning mellan vårdinstanser, undersökningar, 
medicineringar och diagnoser. Förslagen på förbättringar som uppkom var förbättrad 
kommunikation relaterat till personcentrerad vård, kontinuitet i vårdmöten, teknisk 
vårdkvalité, bättre samarbete och journalföring (Ricci-Cabello et al., 2016). 
 
I en annan studie som gjorts av Kenward, Whiffin och Spalek (2017) diskuteras olika 
faktorer som kan påverka hur den vårdsökande upplever säkerheten i vården. De tar 
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till exempel upp hur bristande kommunikation påverkar den vårdsökandes förståelse 
för sin egen situation och risker, vilket även Ricci-Cabello et al. (2016) beskriver som 
ett förbättringsområde för att öka de vårdsökandes säkerhet. En annan brist ur ett 
vårdsökandeperspektiv är oförmågan att tillkalla hjälp, detta på grund av brist på 
personal vilket skapar osäkerhet hos den vårdsökande samt känslan av opersonlig 
vård (Kenward et al., 2017). Med detta menas det att vårdsökande upplever att 
personalen inte arbetar personcentrerat, vilket i sin tur leder till bristande säkerhet 
och osäkerhet hos de vårdsökande.       

Kärnkompetenserna: Säker vård 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning som ett 
stöd till sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Där ingår sex kärnkompetenser: 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 
och kvalitétsutveckling, säker vård och informatik. Denna litteraturöversikt kommer 
att fokusera på säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Säker vård handlar 
om att sjukvårdspersonalen ska skydda de vårdsökande mot vårdskador (Öhrn, 
2013). Om rätt rutiner eller riktlinjer följts skulle de vårdsökande inte drabbas av en 
undvikbar skada vid vård och behandling på sjukhuset. Rätt evidensbaserad metod 
och teknik ska ha använts och den vårdsökande ska ha omhändertagits av 
vårdpersonal med rätt kompetens (Öhrn, 2013).  
 
För att skapa en säker vård krävs det att alla inom hälso- och sjukvården har en god 
säkerhetskultur (Öhrn, 2013). Säkerhetskulturen på en arbetsplats eftersträvar 
gemensamma förhållningssätt, attityder och normer som arbetsteamet har angående 
risker och säkerhet. Säkerhetskultur grundas i både skrivna och oskrivna regler, 
beteenden, uttalade- samt icke uttalande uppfattningar och värderingar. En 
organisation med god säkerhetskultur där medarbetare och chefer vågar erkänna fel 
och brister, har oftast större chans till säker vård. För att kunna åtgärda ett problem 
måste felet identifieras, för att sedan kunna analysera felet så att interventioner kan 
sättas in så felet inte uppkommer igen (Farag & Anthony, 2015). För att detta ska 
uppnås krävs en god arbetsmiljö där negativa händelser, risker och tillbud kan 
rapporteras utan att medarbetarna känner rädsla för att bli bestraffade eller 
tillrättavisade (Öhrn, 2013).  
 

Problemformulering  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet att ingen vårdsökande ska komma till skada 
i onödan, trots detta skadas i Sverige ca 100 000 personer per år vilket resulterar i 
750 000 extra vårddagar och en ökad kostnad. Skadorna medför inte bara kostnader 
utan även extra lidande för de vårdsökande. En väsentlig faktor är sjuksköterskans 
arbetsmiljö som kan förebygga vårdskador och öka vårdsökandes säkerhet. Denna 
litteraturöversikt sammanställer tidigare gjord forskning, för att hitta orsakerna i 
sjuksköterskans arbetsmiljö som kan leda till en ökad risk för vårdskador hos de 
vårdsökande. På så sätt gynnas de vårdsökande, samtidigt som sjuksköterskan får 
mer kunskap.  

Syfte 

Att beskriva om vårdpersonals arbetsmiljö ökar risken för vårdskador, och i så fall 
hur upplevs det av sjuksköterskan? 
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Material och metod 

I följande avsnitt förklaras det hur författarna gick tillväga under examensarbetets 
gång. Här lyfts även etiska överväganden.  

Design 

En litteraturöversikt har gjorts. Det innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) 
att ett tydligt formulerat syfte besvaras genom att identifiera, välja, värdera och 
analysera relevant forskning. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
kunskapsläget inom ett visst område. Forskning görs även för att se om det finns ett 
samband mellan olika faktorer (Polit & Beck, 2012), i detta fall mellan 
sjuksköterskans arbetsmiljö och risk för vårdskador i slutenvården. 
Litteraturöversikten innehåller kvantitativa och kvalitativa artiklar och formades 
enligt en mixad metod (Borglin, 2017). Denna litteraturöversikt började i empirin och 
är induktiv, vilket innebär att den gjordes så förutsättningslöst som möjligt (Priebe & 
Landström, 2012). Det specifika området studerades och observerades för att sedan 
beskrivas på ett så korrekt sätt som möjligt.  

Urval & datainsamling 

Innan litteraturöversikten påbörjades gjordes testsökningar på det valda ämnet, för 
att få en uppfattning om mängden forskning var tillräcklig. Vid sökningarna av 
resultatartiklar utgick författarna från syftet. Ett urval av sökorden som användes 
var: Healthcare errors, nurs*, patient safety, work environment, patient experience. 
För fullständig sökordmatris se bilaga 1. Inklusionskriterier vid sökningen var att 
artiklarna som ingår i resultatet skulle vara vetenskapligt granskade, ha ett abstract, 
samt vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats och skrivna på engelska. Målet var att 
artiklarna till resultatet ska vara publicerade från 2014 och framåt, med eventuellt ett 
fåtal äldre artiklar som max är tio år gamla. De databaser som användes vid 
sökningar var Medline och CINAHL. Medline är en databas som täcker medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). CINAHL är likaså en databas, som är 
specialiserad på omvårdnadsforskning. Snowballing har gjorts, vilket menas att 
sökning utfördes genom att leta igenom böcker, referenslistor, tidskriftsartiklar eller 
annat material för att hitta relevant information (Östlundh, 2017). Alla artiklar till 
resultatet kvalitégranskades med hjälp av två olika granskningsprotokoll, ett till 
kvalitativa artiklar och ett till kvantitativa artiklar. Protokollet har tagits fram av 
Hälsohögskolan, Avdelningen för Omvårdnad, i Jönköping. Se Bilaga 3 och 4. 
Slutligen användes 13 artiklar skrivna mellan år 2014-2018 och en artikel från år 
2009. Artiklarna som räknas till låg kvalité väljs bort, då majoriteten av kriterierna 
inte stämmer överens med protokollen.  
 
När sökningarna gjordes användes trunkering på vissa ord, vilket gjorde det möjligt 
att få träffar på sökningen på dokument med ordets olika böjningar och olika former. 
Vid trunkering skrevs ordstammen av ett ord och avslutades med trunkeringstecken 
(*). Trunkering medförde ett fokus och framhävde ordstammen som skulle fås fram i 
artiklarna (Östlundh, 2017). Vid sökningarna användes också boolesk söklogik för att 
få fram ett bra litteraturval. Det gjordes genom att sätta operatorerna AND, OR och 
NOT mellan sökorden. Den vanligaste operatorn som användes var AND, som 
innebar att två eller flera sökord kopplas ihop för att få fler relevanta artikelträffar 
(Östlundh, 2017). När artiklarna söktes användes Google Översätt som stöd för att 
översätta artiklarna och då lättare kunna förstå innehållet. 
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Dataanalys 

Varje författare gjorde artikelsökningarna individuellt vid ett flertal gånger, vilket 
gjorde att datainsamlingen blev okoncentrerad. En positiv aspekt var att författarna 
var för sig läste samma abstract, och bedömde dem vara relevanta eller inte.   
 Analysen av kvalitativa artiklarna utgick utifrån Fribergs femstegsmodell (Friberg, 
2017a). I första steget i modellen lästes artiklarna ur ett helikopterperspektiv, vilket 
menas att författarna fick en överblick utav studierna och förståelse av sammanhang 
och innehåll. Sammanfattningar av samtliga artiklar gjordes som stöd för 
analysarbetet. För att få en bättre förståelse för dess innehåll lästes 
sammanfattningarna flera gånger av samtliga författare. I nästa steg granskades 
artiklarna för att identifiera om de var relevanta och innehöll information som 
svarade på syftet. När resultatartiklarna hade valts så skrevs de ut i pappersformat, 
med undantag för två artiklar som tillkom senare. Alla artiklar sammanfattades 
ytterligare en gång i olika artikelmatriser, se bilaga 2. I det tredje steget gjordes en 
schematisk översikt, vilket innebär att artiklarnas resultat bröts ner till mindre delar 
för att det lättare skulle synas vad som skulle analyseras (Friberg, 2017a). Detta 
gjordes genom att alla artiklarnas resultat lästes igenom av samtliga författare. Vidare 
plockades relevanta delar ut ur artiklarna genom att stryka under i texten samt skriva 
små kommentarer på varje artikels framsida. De artiklarna med likheter parades ihop 
under respektive huvudkategori som sedan bildade underkategorier. Jämförelser 
mellan artiklarna gjordes sedan i fjärde steget för att hitta likheter och skillnader och 
för att belysa de delar som var väsentliga för syftet. Likheter och skillnader 
identifierades utifrån artiklarnas utgångspunkter, tillvägagångssätt, analysgång, 
syften och framförallt resultatet. Vid artikelanalyserna skedde en pendling mellan en 
helhet av respektive artikel, till delar som visas i artikelmatrisen och slutligen till en 
ny helhet, litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017a). De två artiklarna som inte 
skrevs ut i pappersformat tillkom så sent i arbetet att kategorierna redan var bildade, 
därför lades den informationen som tillkom in under passande kategorier. I det sista 
och femte steget presenteras resultatet på ett tydligt och förståeligt sätt, där de 
kvalitativa fynden presenteras för sig i form att upplevelser. Slutligen lästes hela 
texten igenom för att säkerställa att inga upprepningar förekom (Friberg, 2017a).   
 
Artiklar av kvantitativ ansats har analyserats med Fribergs (2017b) trestegsmodell. I 
första steget lästes artiklarna igenom ett flertal gånger av samtliga författare för att 
förstå helheten bättre och få ett sammanhang. Artiklarna som användes skrevs ut för 
att sedan kunna stryka under relevanta data med understrykningspennor, på så sätt 
exkluderades irrelevant information. Genom steg två fördes varje artikel in i 
artikelmatrisen, där en kort sammanfattning av respektive artikel skrevs. På så sätt 
blev resultaten överskådliga vilket underlättar nästa steg i analysen. I sista steget 
söktes samband, likheter och skillnader i artiklarnas teoretiska utgångspunkter, 
metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat. Kvantitativa resultat 
presenteras i siffror, med tabeller och diagram. Tillslut sammanställdes 
informationen som analyserats och delades in i lämpliga kategorier i 
litteraturöversiktens resultat. När resultatet skrevs presenterades kvantitativa artiklar 
för sig i form av statistiska och signifikanta samband. Syftet var i fokus genom hela 
analysarbetet (Friberg, 2017b). Vid sökning av fynd i artiklarna studerades kvalitativ 
och kvantitativ data parallellt.  
 
Handledare, medstudenter samt en utomstående person har läst litteraturöversikten 
och kommit med kommentarer på förbättringar längs arbetets gång (Henricson, 
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2017; Wallengren & Henricson, 2012). Totalt sett är de analyserade studierna, av 
kvantitativ- och kvalitativ ansats, från följande världsdelar: Asien, Europa samt syd- 
och nord Amerika.  

Etiska övervägande 

När ett vetenskapligt arbete ska genomföras måste etiska överväganden göras inför 
och under genomförandet (Kjellström, 2012). Enligt svensk lag måste forskning som 
behandlar och lagrar känsliga uppgifter eller forskning som handlar om 
lagöverträdelser granskas av någon av Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder. 
Studentarbeten i grundutbildningen är generellt inte forskning och behöver därmed 
inte granskas av någon regional nämnd (SFS 2003:460). De artiklar som 
inkluderades i litteraturöversikten hade däremot fått tillstånd från en etisk kommitté 
eller på annat sätt genomgått etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013).  

Resultat 

Resultatet är uppbyggt på 14 vetenskapliga artiklar, varav nio är med kvantitativ 
metod och fem är med kvalitativ metod. Vid granskning av artiklarna till resultatet 
framkom det att sju kvantitativa artiklar hade hög kvalité och en hade medelkvalitet. 
Av de kvalitativa artiklarna var fem av hög kvalitet och en av medelkvalitet. Totalt var 
tolv artiklar av hög kvalitet och två av medel. 
 
Resultatet presenteras i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier för att 
tydligt presentera fynden, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Presentation av huvudkategorier och underkategorier. 
 

Huvudkategori Underkategori 

Arbetsbelastning under arbetspasset Hög arbetsbelastning & fler vårdsökande  
Krav & kompetens 
Tid under arbetspasset 

Samverkan Kommunikation  
Distraktion 
Teamarbete & mänskliga faktorn 

Arbetsbelastning under arbetspasset 

Hög arbetsbelastning & fler vårdsökande  
Kvantitativ data 
Det finns ett signifikant samband mellan en ökad arbetsbelastning och att vårdskador 
som exempelvis att misstag som begås vid läkemedelsadministrering uppstår i vården 
(Baghaei, Ghaderi, Naderi & Rahim, 2015; Winsett, Rottet, Schmitt, Wathen & 
Wilson, 2016). Roth, Brewer och Wieck (2017) skriver att en av orsakerna till att 
risken för vårdskador ökar är att sjuksköterskor kommer in och jobbar trots sjukdom, 
vilket ofta beror på personalbrist. Enligt Winsett et al. (2016) identifieras tre 
anledningar som orsakar vårdskador, vilka är arbetsfördelning som utgör ca 76 %, 
arbetsbelastning 72 % och otillräcklig personalstyrka 59 %. Jämfört med Winsett et 
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al. (2016) skriver Roth et al. (2016) att hög arbetsbelastning är orsaken till 89 % av de 
vårdskador som uppstår. Det skrivs vidare att för högt tempo var orsaken vid 83 % 
och oväntade händelser vid 77 % av vårdskadorna (Roth et al., 2016).  
 
En ökad arbetsbelastning har ett signifikant samband med ett ökat antal dödsfall 
relaterade till vårdskador (Aiken et al., 2014; Ball et al., 2018). En ökning med 10 % i 
sjuksköterskans arbetsbelastning leder till en 7 % ökad risk för missad omvårdnad 
och 16 % större risk att en vårdsökande dör inom 30 dagar. Detta är på grund av att 
sjuksköterskor har ansvar för fler vårdsökande än förr (Aiken et al., 2014; Ball et al., 
2018). Sverige som ligger under genomsnittet med 6–7 vårdsökande per 
sjuksköterska, har den lägsta dödligheten av de nio Europeiska länderna i studien 
(Aiken et al., 2014). I snitt avled 1,3 % av de kirurgiska vårdsökande personerna inom 
30 dagar, jämfört med Sverige där endast 1,0 % avled. Fler vårdsökande per 
sjuksköterska ökar risken att en vårdskada inträffar (Winsett et al. 2015). Enligt 
Winsett et al. (2015) är det ökningen av antal vårdsökande per sjuksköterska som är 
största orsaken till den höga arbetsbelastningen i USA. 

Kvalitativ data 
Sjuksköterskorna upplever att stressen av att ansvara för flera vårdsökande per 
arbetspass ökar risken för att en vårdskada kan uppstå (D’Esmond, 2016). Det som 
sjuksköterskorna upplever orsaka tung arbetsbelastning är antal timmar per 
arbetspass, bemanning, övertid och stress (Valiee, Peyrovi & Nasrabadi, 2014). 

Krav & kompetens 
Kvantitativ data 
Det finns ett signifikant samband mellan sjuksköterskors utbildningsnivå och risk för 
dödsfall (Aiken et al., 2014; Ball et al., 2018). Har sjuksköterskan en högre 
utbildningsnivå än grundutbildningen så minskas risken för dödsfall efter en 
rutinoperation. Om 60 % av personalen har sjuksköterskeutbildning och ansvarar för 
sex vårdsökande per sjuksköterska på en avdelning så minskar risken för dödfall med 
30 %. Detta kan jämföras med om bara 30 % har en sjuksköterskeutbildning och 
ansvarar för åtta vårdsökande per sjuksköterska på avdelningen, så ledde detta 
istället till en ökad risk med 30 %. Dödsfallen ökar när sjuksköterskor med lägre 
utbildning rapporterar att de inte hinner med fullständig och nödvändig omvårdnad 
relaterat till postoperativ vård (Aiken et al., 2014; Ball et al., 2018). Baghaei et al. 
(2015) motsäger detta då det framkommer att det inte finns ett signifikant samband 
mellan antalet vårdskador och utbildningsnivån eller arbetserfarenhet. 
Sjuksköterskornas ålder och kön nämns även som faktorer som inte påverkar antalet 
vårdskador. Trots det har sjuksköterskan i dagsläget högre kompetenskrav och 
förväntas klara av fler arbetsuppgifter under samma givna tid som sjuksköterskan 
hade förr (Baghaei, 2015). En annan utav de vanligaste riskerna att en vårdskada 
uppstår är när sjuksköterskor utför arbetsuppgifter utanför deras kompetens (Roth et 
al., 2017).  

Kvalitativ data  

Sjuksköterskorna upplever att misstag görs på grund av extra arbetsuppgifter, 
omvårdnad som frångår rutiner och arbetsuppgifter som går utanför sjuksköterskans 
kompetens (Valiee et al., 2014). 

Tid under arbetspasset 
Kvantitativ data 
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Enligt Ambrosi et al. (2016) påverkas de vårdsökandes tid för omsorg negativt 
beroende på bemanningen på avdelningen, framförallt helgskift då avdelningarna har 
lägst antal sjuksköterskor som arbetar per pass. Detta leder till att sjuksköterskorna 
inte kan ge tillräckligt mycket tid till varje vårdsökande. De vårdsökande fick 12- 29 
minuter mindre omvårdnad per dag på helgen, och där vård missades ökades risken 
för dödsfall med 95 %. Andelen vårdsökande som avled på veckodagar, måndag-
fredag var i genomsnitt 12.6 % per dag. Andelen vårdsökande som avled på helgen, 
lördag-söndag, var i genomsnitt 18,5 % per dag (Ambrosi et al., 2016). Även Aiken et 
al. (2014) och Ball et al. (2018) påvisar ett signifikant samband mellan tidsbrist och 
risk för komplikationer som i sin tur orsakar en ökad risk för dödsfall. Enligt Roth et 
al. (2017) är 89 % av sjuksköterskorna trötta och utmattade på grund av för långa 
arbetspass vilket även är den vanligaste faktorn som leder till medicinska misstag. 

Kvalitativ data 

Sjuksköterskorna upplever att tiden som finns tillgänglig till att utföra nödvändiga 
arbetsuppgifter innan arbetspassets slut inte räcker till, utan skapar känsla av 
tidspress (D’Esmond, 2017). Varje ny sak som avbryter en pågående arbetsuppgift 
skapade tidspress på sjuksköterskan, oavsett om det är något litet eller stort som stör. 
Allt ifrån att en vårdsökandes tillstånd förändrades akut, överbeläggning på 
avdelningen eller känslan av att arbetsuppgifterna behövde bli klara innan avslutat 
arbetspass (D’Esmond, 2017).   

Samverkan 

Kommunikation  
Kvantitativ data 

Muntliga och skriftliga kommunikationsmissar är den tredje vanligaste faktorn som 
ökar risken för att fel uppstår i vården (Roth et al., 2016). McMullen (2017) visar 
liknande i sin forskning, att kommunikationsmissar är den tredje vanligaste orsaken 
till att risk för vårdskador uppstår. Swiger et al. (2017) skriver till skillnad från det att 
det finns ett signifikant samband mellan en öppen kommunikation och att antalet 
vårdskador minskar. Det är på grund av att diskussioner underlättas angående 
medicin, behandling, dokumentation och välmående för de vårdsökande. 
 
Kvalitativ data  
Enligt Danielsson et al. (2014) upplever sjuksköterskor att interprofessionell 
kommunikation, öppet klimat som tillåter och uppmuntrar kollegor att uttrycka sina 
åsikter och att lära sig av varandra, gav möjlighet till en förbättrad säkerhet. När det 
misstänks att en vårdskada har uppstått är det viktigt att detta anmäls, för att kunna 
sätta in adekvata åtgärder så det inte händer igen (Camargo Tobias, Queiroz Bezerra, 
Alves Moreira, de Brito Paranaguá & de Camargo Silva, 2016). En förutsättning för 
det är att arbetsgruppen har en bra social arbetsmiljö så sjuksköterskorna vågar 
erkänna när de har gjort fel. Camargo Tobias et al. (2016) visar i sin studie att 
upplevelsen är att det oftast inte är så, vilket leder till att åtgärder inte kan sättas in i 
tid för att förhindra att samma misstag görs igen. Orsaken till detta upplevs vara en 
rädsla hos sjuksköterskan som gjort fel för de konsekvenserna som kan uppstå. 
Sjukvården är ett yrke där det upplevs inte vara okej att göra fel, att det konstant 
måste vara felfritt (Camargo Tobias et al., 2016). Valiee et al. (2014) påvisar dock att 
sjuksköterskor upplever att vårdskador är ett oundvikligt problem som alltid kommer 
finnas. 
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Distraktion 
Kvantitativ data 

Biron, Lavoie-Tremblay och Loiselle (2009) skriver om problematiken kring att bli 
distraherad och avbruten vid utförandet av en arbetsuppgift. De benämnda 
anledningarna till distraktionerna är snarlikgiltiga med D’Esmonds (2017) 
beskrivning nedan av distraktion. Andra anledningar till distraktionsmoment som 
Biron et al. (2009) nämner är övrig personal, anhöriga och självinitierad distraktion. 
 

Kvalitativ data 

Andra orsaker som upplevs påverka arbetsmiljön i slutenvården är 
distraktionsmoment, något som uppkommer och stör sjuksköterskan i pågående 
arbetsuppgift (D’Esmond, 2017). Det gör att arbetsuppgifterna tar längre tid, övriga 
uppgifter förskjuts och risken ökar att en vårdskada uppstår. Sjuksköterskorna 
upplever att distraktioner påverkar det kognitiva tänkandet negativt, vilket leder till 
att det kritiska tänkandet försämras. Distraktioner upplevs uppstå vid olika typer av 
ljud på en avdelning såsom konversationer mellan vårdgivare och vårdtagare, 
larmklockan, telefonen eller andra ljud som bidrar till distraktion.  

Teamarbete & mänskliga faktorn 
Kvantitativ data 
Bristande samverkan i team är en annan utav de vanligaste anledningarna till att 
vårdskador uppstår och ca 60 % av de sjuksköterskor som svarat menar att bristen på 
hjälp leder till vårdskador (Roth et al., 2017). Säkerhetsarbete för de vårdsökande är 
beroende av samverkan i team och att sjuksköterskorna får behålla deras fokus kring 
de vårdsökande (Roth et al., 2017).  

Kvalitativ data 

Även Valiee et al. (2014) beskriver att avsaknad av samarbete i teamen upplevs 
påverka ökningen av vårdskador på grund av bristande samarbete och 
kommunikation. D’Esmond (2017) nämner att teamet har betydelse för hur 
sjuksköterskan upplever sina kognitiva förutsättningar och i vilken utsträckning den 
kognitiva förmågan kan upprätthållas. Även teamets storlek och samarbetsförmåga 
upplevs påverka sjuksköterskans kognitiva förmåga och risken för vårdskador. Enligt 
Pelzang och Hutchinsion (2018) och Valiee et al. (2014) upplever sjuksköterskor att 
säkerheten på en avdelning inte lever upp till de krav som behövs för att kunna 
undvika vårdskador, detta i relation till dålig arbetsmiljö. Orsaker som upplevs 
påverka olika avdelningars säkerhet samt uppkomst av vårdskador är bristande 
övervakning av de vårdsökande, utmattning samt bristande samarbetsförmåga i 
teamet (Valiee et al., 2014). Hur många vårdskador som uppstår på olika avdelningar 
varierar, vilket beror på tillgång till olika typer av teknologi och behandlingsmetoder. 
Vad i arbetsmiljön som upplevs påverka sjuksköterskans förmåga att förebygga 
vårdskador är individuellt och påverkas av personliga faktorer, så som fysisk hälsa, 
emotionella faktorer, mental hälsa och kognitiva resurser (D’Esmond, 2017).  

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisade ett samband mellan vårdpersonalens arbetsmiljö och en ökad 
risk för vårdskador inom slutenvården samt hur detta upplevdes av sjukskötarskan. 
Baserat på resultatet har huvudfynd identifierats, som anses vara grundläggande 
faktorer som ökar risken för vårdskador. De huvudkategorier som skapades var 
arbetsbelastning under arbetspasset och samverkan, vilket också kom att bli 
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litteraturöversiktens huvudfynd. Arbetsbelastning under arbetspasset och samverkan 
var faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkade antalet vårdskador, vilket 
presenteras och diskuteras med annan vetenskaplig litteratur, fakta från bakgrunden 
och kärnkompetensen säker vård nedan. 
 
En hög arbetsbelastning visade sig på flera sätt påverka antalet vårdskador i 
slutenvården. Det ledde till att dokumentationen brast, fel läkemedel gavs och det 
fanns även ett signifikant samband mellan att fler vårdsökande avled. Sjuksköterskor 
i Sverige hade i snitt hand om 6-7 vårdsökande per arbetspass, vilket var under 
snittet i Europa. En positiv överraskning var att Sverige även hade den lägsta 
dödligheten till följd av vårdskador inom 30 dagar.  
 
Det finns olika faktorer som påverkar den vårdsökandes säkerhet inom vården. Några 
av de faktorerna är arbetsbelastning, upplägget av arbetsskiften, bemanningen och 
kompetensen som ledde till en osäker vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). Detta visas 
även i resultatet, att arbetsskiften, bemanningen, tidsbrist och krav bland annat 
behöver ses över för att minska arbetsbelastningen och därmed risken för 
vårdskador. Det kan kopplas till som tidigare nämnt att sjuksköterskans arbetsmiljö 
kan påverka de vårdsökandes säkerhet (Socialstyrelsen, 2017a). En ny studie påvisar 
att en förhöjd arbetsbelastning har en signifikant koppling till att vården blir mindre 
säker (Müller de Magalhães et al., 2017). Vården blir säkrare om avdelningarna är 
bättre bemannad av sjuksköterskor, vilket är jämlikt med vad som kom fram i 
resultatet. En tolkning av författarna av resultatet är att det finn ett samband mellan 
flertalet avvikelser som skrevs inom hälso- och sjukvården med hög arbetsbelastning. 
Den höga arbetsbelastningen visade sig leda till att flera av sjuksköterskorna kände 
sig utmattade, vilket skapade risker för en osäker vård. En annan studie av Goh, Ang, 
Chan, He och Vehviläinen-Julkunen (2018)  menade att ju fler vårdsökande som blir 
inlagda, desto större efterfråga blir det på sjuksköterskorna och deras resurser för att 
uppnå säker vård. Skillnaden på antalet vårdsökande, antalet resurser, i detta fall 
sjuksköterskor och antal timmar jobbade, var de faktorerna som hade störst inverkan 
på vården och dess misstag. Några förmågor som påverkas på grund av stress och 
utmattning var att kunna lösa problem samt hålla parallella arbetsuppgifter i 
arbetsminnet (Socialstyrelsen, 2017a). Examensarbetes resultat kan tolkas som att 
stressen kan höra ihop med att sjuksköterskan har ansvar för många vårdsökande 
varje arbetspass, vilket då gör att utmattningen ökar och risken för vårdskador lika 
så. I en ny studie kom det fram att om sjuksköterskan inte trivs på arbetsplatsen och 
har hög arbetsbelysning, så medför det en försämrad involvering och ett försämrat 
engagemang för att förbättra vårdkvalitén vilket ökar risken att en vårdskada uppstår 
(Chiang, Hsias & Lee, 2017).  
 
Litteraturöversiktens resultat visade att både skriftlig och verbal kommunikation var 
en faktor som påverkar antalet vårdskador. Att ha ett öppet klimat på arbetsplatsen 
och att ha en bra social arbetsmiljö var två faktorer som visade sig vara viktiga i 
preventionen av vårdskador. Sjuksköterskorna måste våga berätta när de misstänker 
att de gjort fel och efter det kunna lita på att de kommer få stöttning av 
arbetskamraterna. Risken om det inte kommer fram att en vårdskada skett är att 
samma vårdskada kommer ske upprepade gånger utan att adekvata åtgärder sätts in. 
Kommunikation var dock inte bara positivt, det kunde även leda till att 
sjuksköterskorna blev distraherade i sitt arbete. Antingen att de blev störda av en 
konversation i bakgrunden eller att det var någon som började prata med dem mitt i 
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en arbetsuppgift. Det kunde även vara saker i arbetsmiljön som distraherade, såsom 
en plingande larmklocka i bakgrunden.  
 
Mänskliga misstag och fel, både aktiva och latenta, begås inom hälso-och sjukvården 
(Johnsson, 2015). Latenta fel uppstår just på grund av kommunikationsfel och 
missförstånd mellan vårdenheter och professioner (Öhrn, 2013). Som tidigare 
skrivits i bakgrunden ska det vid en avvikelse finnas tydliga rutiner på hur det ska 
hanteras. En förutsättning för detta är att den som gjort fel vågar erkänna det. Att 
inte ha ett öppet klimat på avdelningen ledde till att sjuksköterskorna inte vågade 
rapportera när misstag gjorts. Enligt en ny studie gjord av Soydemir, Seren Intepeler 
och Mert (2017) var detta på grund av att när sjuksköterskorna väl rapporterade 
misstagen, så var upplevelsen att ledningen inte lyssnade på personalen utan var mer 
anklagande. En annan studie beskriver att det nästan var hälften av sjuksköterskorna 
som inte var överens om att medicinska fel rapporterades fullt ut på 
arbetsplatsen (Chiang, Hsiao, & Lee, 2017). När kommunikationen mellan 
teammedlemmar inte fungerar leder det till en osäker vård (Socialstyrelsen, 2017a). 
Det är på grund av att många arbetsuppgifter och spridd information ska hanteras 
samtidigt, vilket i sin tur kan leda till psykisk eller kognitiv utmattning. 
Huvudorsaken till 70 % av alla fel som uppstår inom vården var enligt ny forskning 
kommunikation (Blake, Leach, Robbins, Pike & Needleman, 2013). Kommunikation 
gentemot vårdsökande och mellan det interprofessionella teamet borde vara 
regelbunden och innehålla relevant och riktig information. För att förbättra 
kommunikationen och därmed säkra vården så framkom det förslag i intervjuerna på 
förbättring av kontinuiteten i vårdmöten, bättre tidsbokningar, teknisk vårdkvalité, 
bättre samarbete och journalföring (Ricci-Cabello et al., 2016). I studien gjord av 
Kenward et al. (2017) diskuteras olika faktorer och dess påverkan på hur 
vårdsökande upplevde säkerheten inom vården. Bristande kommunikation är en 
faktor som påverkade den vårdsökandes förståelse för sin egen situation och sina 
risker, vilket även Ricci-Cabello et al. (2016) diskuterar. Enligt ny forskning av 
Galatzan och Carrington (2018) är det viktigt med rätt kommunikation och hur 
sjuksköterskan kommunicerar med olika hjälpmedel då fel kommunikation ofta leder 
till vårdskador. Vårdskador hade alltså kunnat förebyggas om rätt hjälpmedel 
använts. I examensarbetets resultat beskrivs det att sjuksköterskans kognitiva 
förmågor påverkas av distraktioner. Riskfaktorer som störningar eller distraktioner 
kan leda till att viktiga steg i arbetsprocessen förloras (Socialstyrelsen, 2017a). 
Händelser som kunde ske var till exempel om en överrapportering avbröts av ett 
telefonsamtal, eller om någon ställde en fråga just när en sjuksköterska 
programmerade en droppump (Socialstyrelsen, 2017a). Det finns enligt ny forskning 
ett samband mellan distraktioner, avbrott och en ökad arbetsbelastning, vilket kunde 
vara en risk för att vårdskador uppstod (Forsyth et., al 2018).  

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har skrivits av tre författare, vilket kan ses ur både positiva och 
negativa aspekter. Det som ansågs som fördelar var att författarna kunde diskutera, 
tolka och stämma av med varandra kring funderingar och frågeställningar, samt 
använda varandras styrkor och resurser för att skapa en så bra litteraturöversikt som 
möjligt. Nackdelar som identifierades var att alla tre parter skulle vara överens och 
att skapa tillfällen att träffas blev svårare. Ytterligare en nackdel var att arbetet ibland 
delades upp och en ökad risk för upprepningar i texten uppstod.  
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Alla artiklar har noggrant kvalitétsgranskats av samtliga författare enligt 
granskningsprotokollen, se bilaga 3 och 4, för att sedan diskutera vilka studier som 
skulle inkluderas (Henricson, 2017).  Författarna har i detta examensarbete utgått 
utifrån validitet och reliabilitet vid kvantitativ data och tillförlitlighet samt 
trovärdighet användes vid kvalitativ data då det stod som kriterier i 
granskningsprotokollen. Var de begreppen inte inkluderade när det söktes efter dem i 
artiklarnas metod och metoddiskussion valdes artikeln bort.  
 
Diskussion har förekommit mellan författarna vilken typ av metod som skulle 
användas, tankar och försök att ha både kvalitativ och kvantitativ metod uppkom. 
Därav togs beslutet att ta med artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. 
Föreliggande studie var baserad på 14 vetenskapliga artiklar, nio artiklar med 
kvantitativ ansats och fem artiklar med kvalitativ ansats. Det positiva med 
kombinerad design var att specifika fenomen kunde ses från olika perspektiv och de 
delar som främst var relevanta för syftet och kunde ses i olika synvinklar (Forsberg & 
Wengström, 2013; Borglin, 2017). En nackdel var att författarna aldrig tidigare skrivit 
ett vetenskapligt arbete och behövde därför studera både kvantitativ- och kvalitativ 
metod. Enligt Borglin (2017) krävs metoderfarna författare/forskare med rätt 
kompetens vid val att kombination kvalitativa och kvantitativa artiklar, då det kräver 
kunskap på en mer avancerad nivå. Ett alternativt som hade kunnat vara bättre att 
använda sig utav hade varit artiklar av kvantitativ ansats, om syftet bara riktat sig 
mot samband och inte upplevelser. 
 
Denna litteraturöversikt är skriven utifrån en induktiv ansats vilket även en stor del 
av den forskning som görs idag är (Priebe & Landström, 2012). Ett problem med att 
ha en induktiv ansats är att det aldrig går att vara helt förutsättningslös, därmed kan 
en studie aldrig helt ha sin början i empirin. För att kunna formulera ett syfte måste 
författarna ha kunskap om det valda ämnet. Något annat som är svårt med 
litteraturöversikter som börjar i empirin är att avgöra när datainsamlingen är 
tillräckligt omfattande för att kunna generalisera slutsatserna (Priebe & Landström, 
2012). För att denna litteraturöversikt skulle förstärkas hade författarna 
inklusionskriterier samt exklusionskriterier vid litteratursökningen (Wallengren & 
Henricson, 2012). Sökning gjordes i två databaser som hade omvårdnadsfokus, på 
grund av att det ökade resultatets sensitivitet (Henricson, 2017).  Alla artiklar som 
påträffats i databasen CINAHL har varit godkända enligt peer Reviewed, samt varit 
skrivna på engelska och abstract available vilket ökar litteraturöversiktens kvalité 
(Henricson, 2017). När artiklar söktes i Medline fanns inte avgränsningen Peer 
Reviewed, vilket kan anses som en nackdel. Resterande avgränsningar, abstract 
available samt skrivna på engelska, användes. Vid uppkomst av dubbletter i de olika 
databaserna valdes den ena bort. Snowballing användes genom att gå igenom andra 
artiklars referenslistor och på så sätt hittades fem resultatartiklar. En nackdel med att 
använda sig utav snowballing kan vara att de funna artiklarna frångått de valda 
sökorden i denna litteraturöversikt. Ytterligare en nackdel med snowballing var att 
det har exempelvis valts ut en artikel skriven 2009, vilket skiljer sig från de övriga 
artiklarna.  
 
Alla artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté eller på annat sätt genomgått 
etiska överväganden, detta för att värna om det mänskliga värdet (Henricson, 2017). 
När artiklarna granskades var punkten om etiska överväganden viktig, hittades inget 
om etik i artikeln uteslöts den. Det som kunde gjorts bättre var att säkerställa att 
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samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté och inte bara övervägt etiskt 
perspektiv (Henricson, 2017). Artiklarnas material beskrivs vara en färskvara vilket 
menas att forskning som använts är publicerade de senaste åren. Vilket ökar 
sannolikheten att kvalitén på litteraturöversiktens resultat är hög, som anses vara en 
styrka (Östlundh, 2012). För att författarna skulle kunna avgränsa det valda området 
påbörjades litteraturöversikten med en testsökning (Wallengren & Henricson, 2012). 
Detta för att se om det fanns tillräckligt mycket forskning för att kunna skriva ett 
resultat. De sökord som sedan användes vid den egentliga litteratursökningen finns 
beskrivet i bilaga 1. Trunkering och boolesk sökning användes vilket ansågs vara en 
fördel då det gav möjlighet till fler relevanta träffar. Google översätt har använts som 
stöd under skrivandet på litteraturöversikten för att få en förståelse för innebörden i 
de vetenskapliga artiklarna. Nackdelen att använda sig av Google översätt kunde vara 
att det inte blev en fullt korrekt översättning och innehållet misstolkades. 
 
Vid analysen av studiernas resultat användes Fribergs (2017a) femstegsmodell och 
trestegsmodellen. Fördelen med modellerna var att det fanns en struktur att följa hur 
författarna skulle gå tillväga när resultatet skulle skrivas. De tre författare har läst alla 
artiklar individuellt och diskuterade sedan fynden tillsammans, som har lätt till en 
sammanfattning. Detta bör ses som en styrka för att förståelsen av innebörden i 
resultaten ökade (Henricson, 2017). Huvudkategorier och underkategorier skapades i 
relation till de fynd som hittades vid sortering av artiklarna, vilket är beskrivet i 
resultatet. Det ansågs som en styrka då struktur skapades med hjälp av att författarna 
parade ihop artiklar med liknande fynd i olika högar. Två artiklar har under påbörjat 
resultat exkluderats, på grund av att vissa inklussionskriterier fattades. På grund av 
den begränsade tiden för litteraturöversiktens resulterade det i att författarna fick 
söka två nya artiklar genom snowballing, för att styrka upp stycken där de föregående 
artiklarna föll bort. En ny artiklelsökning med utvalda sökord hade varit att föredra 
om mer tid funnits. Dataanalysen har styrkts med hjälp av medstudenter, en 
utomstående person och en handledare för att säkerställa att resultatet svarar på 
syftet (Henricson, 2017), vilket anses som en styrka.   
    
De studier som inkluderades i studiens resultat kom från olika världsdelar, vilket 
innebär att de har olika hälso- och sjukvårdsystem. Det kan försvåra överförbarheten 
samt generaliserbarheten på litteraturöversikten (Henricsson, 2017). Samtidigt 
styrker artiklarna att arbetsmiljön påverkade risken för vårdskador oavsett världsdel, 
vilket styrker möjligheten att viss överförbarhet kan göras. Det kan vara bra att tänka 
på att sjuksköterskans ansvarsområden kan variera mellan de olika länderna. 
Studiens syfte var dock inte att finna kulturella skillnader, därför har inget fokus lagts 
på detta. Resultatet hade kunnat bli mer djupgående om sökningarna begränsades till 
endast en världsdel.     

Slutsatser 

Enligt denna litteraturöversikt är slutsatsen att det finns ett samband mellan 
vårdpersonalens arbetsmiljö och en ökad risk för vårdskador inom slutenvården, 
samt hur sjuksköterskan upplever detta. Det är de vårdsökande som i slutändan 
drabbas, framförallt genom en försämrad kvalité på omvårdnaden och mindre tid 
med sjuksköterskan. I litteraturöversikten har tidigare forskning på ämnet granskats, 
vilket sedan har sammanställts till en ny helhet. På så sätt har befintlig forskning 
utvidgats och det kunskapsglapp som upplevdes inför kommande yrke som 
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sjuksköterskor har fyllts ut. Vissa av de fynd som framkom är faktorer som 
sjuksköterskor själva kan förbättra för att minska antalet vårdskador, som till 
exempel förbättrad kommunikation och samverkan i team. Att bidra till en 
arbetsplats med ett öppet klimat upplevdes ha positiva effekter, likaså att kunna 
samarbeta mellan olika professioner. Som tidigare nämnts ligger hög 
arbetsbelastning bakom ett stort antal av vårdskadorna, med tillhörande faktorer 
såsom ett ökat antal vårdsökande per sjuksköterska, långa arbetspass och övertid. 
Dessa faktorer anses ligga på ledningsnivå för att kunna åtgärda. Rikligt med ny och 
gammal forskning finns, trots detta sker ingen förbättring och vårdskador är ett 
fortsatt ökat problem inom hälso- och sjukvården. Därav rekommenderas mer 
forskning för fortsatt prevention av vårdskador.    

Kliniska implikationer 

Resultatet ger kunskap om hur vårdskador kan förebyggas, samt sjuksköterskan kan 
vara en resurs i det arbetet. Kunskapen kommer förhoppningsvis leda till att den 
omvårdnad som i framtiden ges kommer att vara mer säker för de vårdsökande. 
Vårdskadorna kan förebyggas och därmed minskas, extra vårddagar och kostnader 
kan reduceras genom till exempel en öppen kommunikation, minskad 
arbetsbelastning, färre vårdsökande per sjuksköterska och bättre bemanning på 
helgerna. Pengarna som sparas kan istället läggas på andra viktiga resurser inom 
hälso-och sjukvården, som exempelvis fler anställningar och ökad kompetens genom 
utbildningar för vårdpersonalen.  
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II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                   Ja  Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja  Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja  Nej 

 
 
 
 
 



 

 
 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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