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Abstrakt 
Bakgrund. Miljö- och klimatförändringar till följd av skadliga utsläpp är ett 

allvarligt hot mot den globala hälsan. Hälso- och sjukvårdens främsta uppgift är att 

främja hälsa men verksamheten själv orsakar skadliga utsläpp. Omvårdnad står i 

direkt samband med utsläppsrelaterade områden i arbetets brukande av material och 

energi. Sjuksköterskor utgör Hälso- och sjukvårdens största yrkesgrupp och 

professionen innefattar främjandet av hälsa samt kunskapen om förbättringsarbete. 

Därför spelar sjuksköterskor en nyckelroll i att mildra de skadliga utsläppen 

orsakade av hälso- och sjukvården. 

Syfte. Att sammanställa kunskap om områden och arbetssätt för sjuksköterskor att 

bedriva miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad i det dagliga kliniska arbetet. 

Metod. Litteraturöversikt i form av en metasyntes. 

Resultat. Sexton studier var inkluderade som visar tre huvudområden där 

omvårdnad kan bedrivas mer klimatmässigt hållbart, vilka är: (1) mathantering; (2) 

avfallshantering och (3) nyttjandet av resurser. Utbildning och behovet av 

fortbildning av personal genomsyrade studierna. Minskade mängder 

växthusgasutsläpp, ekonomiska besparingar samt en mer personcentrerad vård sågs 

vara följder av att klimatmässigt förbättra omvårdnaden. 

Slutsats. Omvårdnad kan bedrivas mer miljö- och klimatmässigt hållbart utan att 

inskränka vårdkvalitén för patienten. Genom att kommunicera och samarbeta med 

patienter och kollegor, samla in data, reducera användandet av el och vatten samt 

bidra till klimatmässiga förbättringar av verksamheten kan sjuksköterskor minska 

matsvinn, avfallshantera korrekt och använda resurser effektivt. Detta leder till en 

mer miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad. 

  

Nyckelord: förbättringsarbete, hållbarhet, hälsofrämjande, hälso- och sjukvård, 

klimatförändringar, miljö, omvårdnad 

 
 
 
  



 

 

 
Abstract 
Background. Environmental and climate changes caused by harmful emissions 

seriously threaten global health. Health care’s main function is to promote health 

but it contributes to harmful emissions itself. Nursing is directly connected to areas 

that causes emissions - the usage of materials and energy. Nurses are the largest 

group of healthcare staff and the profession includes promoting health and work 

towards improvement of health care. Therefore nurses play key roles in mitigating 

health care’s harmful emissions. 

Aim. To compile knowledge of areas and working methods for nurses to conduct 

environmental and climate sustainable nursing care in their daily clinical work. 

Method. A literature review in the form metasynthesis. 

Results. Sixteen studies were included which shows the areas where nursing can be 

performed in a more climate sustainable way. These are (1) food handling; (2) waste 

management and (3) the usage of resources. Education and further practical training 

is prerequisite improvements in order to achieve climate sustainable nursing. The 

outcomes are decreased greenhouse emissions and a more cost-effective and patient-

centered healthcare. 

Conclusion. The nursing practice can become more environmental and climate 

sustainable without affecting the quality of patient care. By communicating and 

cooperating with patients and colleagues as well as collecting data, reducing the 

usage of energy and water, contributing to workplace improvements and advocating 

for environmental and climate sustainable nursing; improvements such as decreased 

food waste, correct waste handling and a more effective usage of resources can be 

achieved. 

  

  

  

Keywords: climate change, environment, health care, health promotion, nursing, 

sustainable, work improvement 
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1. Inledning 
Intresset för frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet är centrala i våra liv och 

något som i allt större grad kommer att påverka oss som privatpersoner och som 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi erfarit 

hur hållbart tänkande i varierande grad funnits inom verksamheterna. Avsaknad av 

konsensus rörande hållbarhet och det faktum att de sjuksköterskor som vi träffat på 

inte haft kunskap om vad de kan göra för att bedriva ett hållbart omvårdnadsarbete 

har väckt vårt intresse. Utifrån vad som beskrivits ovan ser vi ett område i behov av 

utforskning och en möjlighet till att bidra med någonting som kan komma såväl 

nyutexaminerade som verksamma sjuksköterskor till fördel i det dagliga kliniska 

omvårdnadsarbetet. 

 

2. Bakgrund 
I litteraturöversiktens bakgrund redovisas Klimatförändringar och människors 

hälsa, Omvårdnad och Hållbarhet, Sjuksköterskans roll samt examensarbetets 

teoretiska utgångspunkt Förbättringskunskap - en kärnkompetens.  Bakgrunden 

mynnar ut i Problemformulering och Syfte.  

 

2.1 Klimatförändringar och människors hälsa 
Förenta Nationerna’s (FN) klimatpanel Intergovernmental Panel for Climate 

Change (IPCC) markerar: Globala klimatförändringar är en realitet. 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat, jordens hav och atmosfär 

har blivit varmare, mängden snö och is har minskat och havsnivåerna har stigit 

(IPCC, 2018). Globala klimatförändringar orsakade av människan är inte ett 

ödesdigert framtida hot utan en gryende verklighet som påverkar den sköra balans i 

klimatsystemet vi människor och övriga arter på planeten är beroende av (World 

Health Organisation [WHO] & Health Care Without Harm [HCWH], 2009). 

  

Costello et al. (2009) slår fast att “miljö- och klimatförändringar är det största hotet 

mot den globala hälsan under 2000-talet” (s. 1693). Effekter av 

klimatförändringarna är exempelvis ökad frekvens av värmeböljor, översvämningar 

och andra så kallade extremväder (Barna, Goodman & Mortimer, 2012). Dessa 
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effekter kan orsaka bland annat försämring i och ökad dödlighet av hjärt-, kärl- och 

luftvägssjukdomar samt ökad spridning av sjukdomar som bärs av exempelvis 

myggor och fästingar (vektorburna sjukdomar) (WHO, 2009). Översvämningar, 

förorenat och/eller brist på färskvatten samt fler och längre torrperioder riskerar att 

ytterligare försvåra bekämpningen av infektionssjukdomar (a.a.). Än mer 

svårhanterliga effekter av miljö- och klimatförändringarna är exempelvis torka, 

svält, konflikter över naturresurser, ökad psykisk ohälsa och migration i spåren av 

dessa oroligheter (Barna et al., 2012). Brådskande, omfattande och bestående 

lösningar krävs nu för att minska utsläppen och mildra miljö- och 

klimatförändringarna (IPCC, 2018).  

 

I de flesta industrialiserade länder samt i många utvecklingsländer är hälso- och 

sjukvården (i detta examensarbete benämnd HoSjv) en mycket energikrävande 

verksamhet (WHO & HCWH, 2009). HoSjv är en storkonsument av el och energi 

för uppvärmning och kylning av lokaler, belysning, medicinsk teknik samt 

transporter. Dessutom förbrukas inom HoSjv mängder av produkter som till stor del 

baserar sig på ändliga resurser vilka är exempelvis vatten, mat, läkemedel, 

förbrukningsmaterial och datorer. Det finns evidens för att HoSjv höga förbrukning 

av energi och ohälsosamma utsläpp påverkar människors hälsa negativt - den hälsa 

HoSjv är till för att främja (a.a.).  

 

2.2 Omvårdnad och Hållbarhet 
Sjuksköterskans profession är omvårdnad och examensarbetet utgår ifrån 

Högskolan Dalarnas (2018) definition av begreppet, vilken lyder: 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde. 

Det omfattar både praktiskt/kliniskt arbete med patienter och den teoretiska 

grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas 

kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller 

återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet (Högskolan Dalarna, 

2018).     

Examensarbetet tar också avstamp i Högskolelagens 1:a kapitel (SFS, 1992:1434), 

§5 där det beskrivs att “Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar 
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utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. 

  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2017) beskriver i publikationen 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskor ska bedriva 

omvårdnad i partnerskap med patienten samt att vården ska ges personcentrerat. 

Detta innebär att patienter ska ses och förstås som unika individer med unika 

resurser, behov, värderingar och förväntningar (a.a.). Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (International Council of Nurses [ICN], 2014) innefattar 

professionen fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I den etiska koden framkommer också 

att sjuksköterskan ska vara medveten om miljöns betydelse för hälsa samt arbeta för 

en hållbar miljö (a.a.).  

  

FN:s definition av hållbarhet lyder: “Hållbar utveckling är utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att 

tillfredsställa sina behov” (Brundtland Commission, 1987). Världens länder åtog sig 

under FN:s toppmöte 2015 att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 

framtid. Stats- och regeringschefer antog då Agenda 2030 som består av 17 globala 

mål med tillhörande delmål (Regeringskansliet, 2016). 

  

FN:s globala hållbarhetsmål relevanta för detta examensarbete presenteras i korthet 

nedan. Dessa mål med tillhörande delmål diskuteras vidare under rubrik 5, 

Diskussion.  

• Mål 3: “God hälsa och välbefinnande” innebär att garantera alla människor 

ett hälsosamt liv och främja människors välbefinnande i alla åldrar. 

• Mål 6: “Rent vatten och sanitet” handlar om att säkra alla människors 

tillgång till vatten och en hållbar vatten- och sanitetsförvaltning. 

• Mål 11: “Hållbara städer och Samhällen” belyser vikten av hållbara, 

motståndskraftiga, säkra och inkluderande städer och bosättningar. 

• Mål 12: “Hållbar konsumtion och produktion” innebär att främja hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster.  
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• Mål 13: “Bekämpa klimatförändringarna” handlar om att vidta omedelbara 

åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.  

(Regeringskansliet, 2016) 

 

Anåker och Elf’s (2014) analys över begreppet hållbarhet inom omvårdnadens 

kontext visar att begreppet utmärker sig genom följande karaktärsord: ekologi, 

miljö, framtid, globalism, holism och bevarande. Förutsättningar för ett hållbart 

tänkande beskrivs i studien vara klimatförändringar, miljömedvetenhet, tilltro till 

framtiden, ansvarstagande och en vilja till förändring. Att tillämpa hållbarhet inom 

omvårdnad innebär att ta hänsyn till miljömässiga aspekter på samtliga nivåer i 

verksamheten. Anåker och Elf’s begreppsanalys pekar på att hållbar utveckling bör 

praktiseras av HoSjv globalt samt att hållbarhet ska vara en del i 

sjuksköterskeutbildningen. Implementering av hållbarhet inom HoSjv bidrar till att 

inte skada nuvarande eller framtida generationers möjligheter till en god hälsa (a.a.).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskor har i sin profession speciell kunskap kring förebyggandet av ohälsa 

och sjukdom vilket medför att de har ett speciellt ansvar i att bidra till hållbar 

utveckling (Anåker & Elf, 2014). Adlong och Dietsch (2013) understryker att 

klimatförändringar bör ses som en folkhälsofråga och att betydelsen av att 

sjuksköterskor utbildas och engagerar sig i ämnet inte kan överskattas. 

Sjuksköterskor utgör HoSjv’s största yrkesgrupp och kan därför, utöver sin roll och 

kunskap, inneha en nyckelposition i att minska skadliga utsläpp orsakade av HoSjv 

(Kangasniemi et al., 2014; Munoz, 2012). Munoz menar att många moment inom 

HoSjv som har klimatmässig påverkan finns i det patientnära arbetet och att 

sjuksköterskor är de som står mitt i detta arbete. Sjuksköterskor ska också kritiskt 

kunna reflektera över befintliga rutiner och metoder samt inspirera till dialog kring 

implementering av ny kunskap och nya arbetssätt (SSF, 2017). I HoSjv’s stora 

system kan små förändringar, implementerade på bred front, vara av signifikant 

betydelse för att mildra effekterna av miljö- och klimatförändringarna och med detta 

förbättra hälsa i hela samhället (Munoz, 2012).  
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Barna et al. (2012) menar på att sjuksköterskor är en mycket respekterad grupp i 

samhället. I och med detta har de kapacitet att träda fram som förebilder, inspirera, 

kommunicera och påverka patienter och andra professioner inom HoSjv att inse den 

mångfald av perspektiv i vilka hållbarhet, omvårdnad och hälsa samverkar (Barna 

et al., 2012). Sjuksköterskor ska kunna samverka och kommunicera med olika 

aktörer inom vårdkedjan föra att främja kontinuitet, skapa dialog och samordna 

arbetet med målet att skapa en god hälso- och sjukvård (SSF, 2017).  

  

Enligt Edman och Erichsen Andersson (2014) agerar och interagerar människan 

med sin miljö. En essentiell del i arbetet för ett samhälles hållbara utveckling är att 

främja hälsa, då ett hållbart samhälle är beroende av människors hälsa (a.a.). Barna 

et al. (2012) menar att människans hälsa otvivelaktigt är rotad i stabiliteten och 

motståndskraften i den omgivande miljön. Detta har många praktiska innebörder för 

sjuksköterskors arbete (a.a.). HoSjv är ett föränderligt och komplext system där 

åtgärder och beslut kan få betydande följder för den miljön och människors hälsa 

(Edman & Erichsen Andersson, 2014). Andersson (2018) lyfter sjuksköterskans roll 

inom denna ständigt föränderliga verksamhet och menar att sjuksköterskor, med sin 

helhetssyn och patientnära vård, är viktiga aktörer inom förbättringsarbeten inom 

HoSjv.  Att bidra till förbättringsarbete kan vara ett sätt för sjuksköterskor att 

förebygga skada och understödja hållbar utveckling inom HoSjv (Edman & 

Erichsen Andersson, 2014).  

 

2.4 Förbättringskunskap - en kärnkompetens 
Att göra HoSjv och sjuksköterskans profession omvårdnad till en mer miljö- och 

klimatmässigt hållbar verksamhet kräver en förändring och i mångt och mycket en 

förbättring av verksamheten. Till examensarbetet har därför förbättringskunskap 

och -arbete valts som teoretisk utgångspunkt. 

 

Förbättringskunskapen är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och en relativt ny 

forskningsgren som strävar efter att stärka förbättringsarbetet genom att generera 

evidens för de metoder, modeller och verktyg som används för att på så vis bidra till 

kvalitetsutveckling och en säkrare vård (Andersson, 2018).  
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Edward Deming’s teori om Profound knowledge ligger till grund för det vi på 

svenska kallar för förbättringskunskap och baseras på följande: Systemkunskap, 

mätningar, variation samt beteendepsykologi (Andersson, 2018).  

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) beskrivs 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Här förklaras att sjuksköterskor ska 

kunna identifiera, leda, utvärdera och dokumentera systematiskt förbättringsarbete, 

samverka för kvalitetsutveckling med olika aktörer, kritiskt reflektera över 

befintliga rutiner och arbetssätt samt ta initiativet till god kommunikation vad 

gällande implementering av ny kunskap (a.a.).   

 

2.4.1 Förbättringsarbete  
Andersson (2018) beskriver förbättringsarbete som ett ständigt analyserande av 

verksamheten vilket bidrar med väl övervägda, och systematiskt genomförda 

förändringar med målet att höja vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Ledarens 

engagemang och stöd till personalen är av största vikt. För att få till bestående, 

hållbara förbättringar av verksamheten krävs att all involverad personal ges 

möjlighet att avsätta tid för förbättringsarbetet. För att genomföra förbättringen 

krävs även god kommunikation och fungerande metoder, modeller och verktyg samt 

att patienter och närstående involveras i arbetet (Andersson, 2018; SSF, 2017; SSF 

& Svenska läkaresällskapet [SLS], 2017).  

 

Socialstyrelsen (2009) utgår från följande sex dimensioner för att definiera kvalitet 

inom vård och omvårdnad: 

• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig HoSjv innebär att vården ska grundas 

på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, karakteriseras av ständiga 

förbättringar och bidra med nytta för patienten. Genom ett etiskt 

förhållningssätt ska den involvera patient och närstående.  

• Säker HoSjv innebär bland annat att vården ska bedrivas patientsäkert. 

• Patientfokuserad HoSjv handlar om att skapa en vård med patienten i fokus, 

utgå från dennes autonomi, unika behov och präglas av god kommunikation.  

• Effektiv HoSjv innebär att nyttja tillgängliga resurser på bästa tänkbara sätt 

med en hög måluppfyllelse i förhållande till utnyttjade resurser.  
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• Jämlik HoSjv innebär en vård på lika villkor. God vård ska ges oberoende av 

social status, sexuell läggning, könstillhörighet eller ursprung hos patienten.  

• HoSjv i rimlig tid innebär att vården ska vara tillgänglig, ges i rimlig tid och 

verka för att minska väntetider och förseningar. 

(Socialstyrelsen, 2009) 

 
2.4.2 Metoder  
Förbättringsmodellen & PGSA-hjulet används ofta tillsammans genom att först 

besvara förbättringsmodellens tre frågor: Mål - Vad vill vi åstadkomma? Mått - hur 

vet vi att en förändring är en förbättring? samt Idéer - Vilka förändringar kan leda 

till en förbättring? PGSA-hjulet består av fyra faser: P-planera, G-göra, S-studera 

och A-agera, som tillämpas i arbetet för att systematiskt arbeta fram förbättringar 

(Andersson, 2018; SSF & SLS, 2017). 

  

Genombrottsmetoden innebär att interprofessionella team gemensamt planerar och 

genomför ett strukturerat förbättringsarbete. Kunskap och erfarenheter delas med 

varandra och förbättringar uppnås således i organisationen. Teamen deltar i 

lärandeseminarier och ges kunskap om ämnet växlat med verktyg för 

förbättringsarbete (Andersson, 2018). 

 

Lean production härrör från den amerikanska tillverkningsindustrin, syftar till att 

använda tillgängliga resurser på bästa tänkbara sätt och kom att kallas Lean 

healthcare när den överfördes till HoSjv (Andersson, 2018). 

 

2.5 Problemformulering 
Konsensus råder i forskarvärlden: miljö- och klimatförändringar är i dagsläget en av 

de största utmaningar som mänskligheten stått inför. Forskning visar också på att 

dessa förändringar i miljö- och klimat har djupt ogynnsamma konsekvenser för 

människors hälsa. I de flesta industrialiserade länder samt i många utvecklingsländer 

är HoSjv själv en del i att orsaka miljö- och klimatförändringar. Detta bland annat 

på grund av sin höga energiförbrukning och därigenom sina skadliga utsläpp. 

Evidens finns på att HoSjv’s utsläpp påverkar människors hälsa negativt.  
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Sjuksköterskor bär på en unik kunskap kring främjandet av hälsa och som 

yrkesgrupp utgör sjuksköterskor en omfattande del av HoSjv. Med medvetenhet om 

hållbarhet i omvårdnadsarbetet och kunskap om förbättringsarbete inom området 

kan sjuksköterskor spela en nyckelroll i att mildra de miljö- och klimatförändringar 

som HoSjv orsakar. Att förbättra arbetssätt inom omvårdnad så att dessa blir mer 

miljö- och klimatmässigt hållbara skulle kunna bidra till att sjuksköterskor kan träda 

fram som förebilder för patienter och andra professioner inom vården. 

Omvårdnadsarbetet skulle då även kunna bedrivas i linje med FN:s globala mål för 

en hållbar och rättvis värld.  

 

2.6 Syfte 
Syftet är att sammanställa kunskap om områden och arbetssätt för sjuksköterskor att 

bedriva miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad i det dagliga kliniska arbetet. 

 

2.6.1 Begreppsdefinitioner 
I detta examensarbete syftar miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad till ett 

patientnära omvårdnadsarbete som bidrar till att mildra HoSjv påverkan på miljö- 

och klimat. Detta arbetssätt verkar för att inte skada nuvarande eller framtida 

generationers möjligheter till en god hälsa.  

  

Ett patientnära arbete syftar i detta examensarbete till omvårdnadsarbete som 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonal utför i anknytning till patienten. Detta 

innebär exempelvis matservice, omvårdnadsarbete som genererar avfall eller 

resurskrävande arbetsuppgifter. 

  

Vatten, energi, mat och människor (som på engelska benämns human resources) har 

i detta examensarbete valts att ses som de resurser som krävs för att upprätthålla 

HoSjv som samhällsinstitution.  

 

3. Metod  
I följande del beskrivs examensarbetets Design, Urval/datainsamling, Värdering av 

artiklarnas kvalitet, Tillvägagångssätt, Analys och tolkning av data samt Etiska 

överväganden. 
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3.1 Design 
Examensarbetet har gjorts som en litteraturöversikt utifrån Friberg’s (2012a) 

beskrivning. En litteraturöversikt är en metod som används för att skapa en 

översiktlig bild av kunskaps- och forskningsläget inom ett valt område. Litteraturen 

väljs systematiskt ut, kvalitetsgranskas och analyseras samt dokumenteras i text och 

tabeller (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2012b).  

 

3.2 Urval/datainsamling 
Under litteratursökningen användes databaserna Web of Science, Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och PubMed. En inledande 

informationssökning (Friberg, 2012c; Östlundh, 2012) utfördes under tre dagar som 

innefattade sökningar i nämnda databaser baserade på valda sökord i olika 

kombinationer utan direkt struktur. Under den inledande sökningen framträdde en 

del områden som diskuterades tills konsensus nåddes kring vilka områden som var 

mest framträdande. Områdena belyste mat, avfall samt nyttjande av olika typer av 

resurser. Dessa knöt an till WHO:s (2009) beskrivning över HoSjv resurskrävande 

verksamhet, tidigare nämnd i litteraturöversiktens bakgrund under 2.1 

Klimatförändringar och människors hälsa. Ett “helikopterperspektiv” (Friberg, 

2012b) över artiklarna bildades. Detta perspektiv hjälpte till att överblicka området 

och se vilken karaktär artiklarnas studier hade. Den egentliga 

informationssökningen utfördes sedan under de tre följande dagarna och förklaras 

närmare nedan. 

  

Trunkering användes för att söka samtliga böjningar av ett ord i en sökning. 

Trunkering innebär att en asterisk ersätter början eller slutet av ett ord (Forsberg & 

Wengströms, 2016; Östlundh, 2012). Exempelvis användes nurs* istället för nurse 

och nursing samt sustain* istället för sustainable och sustainability.  

  

Boolesk söklogik gjorde användandet av fler än ett sökord möjligt i en och samma 

sökning då de grundläggande operatorerna AND och OR bidrog till att avgöra 

relationen mellan valda sökord (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012). De 
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strukturerade sökningarna i den egentliga informationssökningen utgick ifrån valda 

sökord som redovisas nedan i en boolesk tabell.  

 
En första bedömning av artiklarna skedde utefter hur titlarna korrelerade med syftet. 

Bedömdes artiklarnas titlar överensstämma med syftet lästes abstract. Ansågs 

abstract överensstämma med syftet lästes hela artikeln för att avgöra om artikeln 

kunde användas i litteraturöversiktens resultat. I tabell 1: Sökmatris (bilaga 1) 

redovisas träffar i den egentliga informationssökningen utefter databas, 

sökordskombinationer och begränsningar. Totalt valdes 193 artiklar att gå vidare 

med efter lästa abstracts, av dessa 193 var 132 dubbletter.  

 

Sekundärsökningar (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012) utfördes 

genom att granska referenslistor i de artiklar som valdes att gå vidare med till 

kvalitetsgranskning samt i de artiklar som korrelerade med syftet men som inte 

kunde inkluderas i litteraturöversiktens resultat, exempelvis litteraturöversikter och 

rapporter. Artiklar av intresse som hittades genom sekundärsökningar söktes reda 

på genom Högskolan Dalarnas biblioteks söktjänst Summon samt genom tidigare 

nämnda databaser. Några av dessa artiklar togs vidare till kvalitetsgranskning, några 

gick inte att få tag på och resterande korrelerade inte med litteraturöversiktens syfte. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier är de avgränsningar som ligger till grund för 

vilka artiklar som väljs eller väljs bort (Friberg, 2012c; Friberg, 2012d; Östlundh, 

2012). Gemensamma inklusionskriterier i litteratursökningen för samtliga databaser 

innefattade att sökta artiklar skulle vara publicerade på engelska mellan åren 2008 

till 2018. Tidsspannet begränsades till 10 år för att litteraturöversikten skulle basera 

sig på så aktuell forskning som möjligt. Mer specifika begränsningar anpassades 

utefter vilken databas som användes. I Web of Science användes categories och 

Boolesk tabell 
OR           AND 

 
Climate 
change 

Environmental Nursing Sustainable Mitigate Waste Medication Food 

Carbon 
footprint 

Environmentally 
friendly 

Caring Sustainability Reduce Waste 
management 

Medicine 
management 

Food 
waste 

Greenhouse 
gases 

Green 
(miljövänlig) 

Healthcare   Disposable 
equipment 

Medical 
waste 

Plate 
waste 



 

 11 

document type. I CINAHL användes limits och i PubMed användes olika filters. De 

databas-specifika begränsningarna användes för att minska ned på antalet träffar i 

databaserna och göra antalet mer överskådligt och hanterbart. Ovan beskrivna 

inklusionskriterier och begränsningar kombinerades i förhållande till antalet träffar 

de kombinationer av sökorden genererade och redovisas fullständigt i Sökmatris 

(bilaga 1). 

  

Artiklar vars resultat inte korrelerade med litteraturöversiktens syfte, artiklar vars 

kvalitet graderades som låg samt artiklar publicerade i ej peer reviewed-granskade 

tidskrifter exkluderades från litteraturöversiktens resultat. Arbetet med detta 

redovisas närmare under rubriken nedan. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
Granskning av artiklarnas kvalitet gjordes enligt två modifierade förlagor från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) med 

utgångspunkt i artiklarnas karaktär. Under kvalitetsgranskningen saknade 

författarna till föreliggande uppsats poängsättning för hur artiklarna bedömdes i 

fråga om läsvänlighet. 1 poäng lades därför till i respektive granskningsmall för 

detta. Ett jakande svar medförde 1 poäng och ett nekande 0 poäng på frågorna i 

granskningsmallarna. Summan av poängen på frågorna räknades samman och 

artiklarna graderades sedan som av låg-, medel- eller hög kvalitet. 

Kvalitativa artiklar granskades enligt bilaga 2, där respektive kvalitet motsvarade: 

·    Låg:  0-12 poäng (mindre än 50%) 

·    Medel: 13-19 poäng (mellan 50-75%) 

·    Hög: 20-26 poäng (mer än 75%)  

Kvantitativa artiklar granskades enligt bilaga 3, där respektive kvalitet motsvarade: 

·    Låg: 0-14 poäng (mindre än 50%) 

·    Medel: 15-22 poäng (mellan 50-75%) 

·    Hög: 23-30 poäng (mer än 75%)  

Artiklar av låg kvalitet var menade att exkluderas men ingen av de 

kvalitetsgranskade artiklarna hamnade inom spannet för låg kvalitet. Artiklarna 

kontrollerades i databasen Ulrichsweb för att undersöka om artiklarna publicerats i 

peer review-granskade tidskrifter. Detta resulterade i att fyra artiklar exkluderades. 
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Litteraturöversikter, rapporter och debattinlägg exkluderades. Däremot användes 

några av de exkluderade artiklarna som sekundärkällor.  

 

Arbetet resulterade i att det återstod 25 av de från början 61 artiklarna som valdes 

att gå vidare med efter att abstract lästs. Efter att ingående läst igenom och diskuterat 

var och en av de 25 artiklarna föll ytterligare 9 artiklar bort då de bedömdes inneha 

för få relevanta komponenter. Kvarstod gjorde 16 artiklar som utgör 

litteraturöversiktens resultat. Dessa redovisas närmare i Artikelmatris (bilaga 4).  

 

3.4 Tillvägagångssätt  
Med hänsyn till att författarna till föreliggande uppsats bor på olika orter har 

merparten av examensarbetet skapats via Google Docs samt över telefon. De texter 

som har skrivits var och en för sig har noggrant kontrollerats av den andra författaren 

och strävan hos båda författarna har varit ett enhetligt språk examensarbetet igenom. 

  

Författarna till föreliggande uppsats sökte båda litteratur i de olika databaserna och 

fördelade sökorden mellan varandra för att göra lika många sökningar. För att 

effektivisera och precisera sökningarna till den egentliga informationssökningen 

(Friberg, 2012b) bokades tid med en bibliotekarie över Adobe Connect. Kontakten 

mellan författarna till föreliggande uppsats var tät under de dagar sökningarna 

genomfördes. Utvärderingen av sökresultaten och val av artiklar som skulle gå 

vidare till kvalitetsgranskning skedde tillsammans. De artiklar som inte gick att läsa 

online beställdes på varsitt håll hem till respektive brevlåda med avsikten att båda 

författarna till föreliggande uppsats skulle ha tillgång till samtliga artiklar. Under 

kvalitetsgranskningen av artiklarna lästes samtliga artiklar av båda författarna till 

föreliggande uppsats. Därefter diskuterades artiklarna tills konsensus nåddes 

rörande poängsättning av respektive artikel samt huruvida de enskilda artiklarna 

skulle tas vidare till resultatet eller ej. 

 

3.5 Analys och tolkning av data 
De artiklar som utgör litteraturöversiktens resultat analyserades enligt Fribergs 5-

stegsmodell för metasyntes. En metasyntes innebär att sammanställa, analysera och 

tolka tidigare forskning med syfte att utforma något nytt. Helheten av utvalda 
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artiklars resultat bryts ned till delar för att sedan skapa en ny - syntetiserad - helhet 

(Friberg, 2012e; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016; Willman & 

Stoltz, 2017). Enligt Willman et al. är den viktigaste delen av tolkningsprocessen 

jämförelsen - att jämföra skillnader och likheter. Friberg’s (2012e) 5-stegsmodells 

innebär att:  

1. Studierna läses flera gånger för en fördjupad förståelse av deras innehåll.  

2. Nyckelfynd identifieras i varje artikel.  

3. Nyckelfynd sammanställs.  

4. Nyckelfynd relateras till varandra i deras skillnader och likheter.  

5. En ny helhet skapas utifrån nyckelfynd i form av teman och subteman. 

 

Steg 1. De valda artiklarna lästes igenom flera gånger med en strävan mot öppenhet 

i läsningen. Detta gav en känsla för vad studierna handlade om på djupet. Fokus 

lades speciellt vid studiernas resultat och diskussion. Vid analysen av 

litteraturöversiktens valda artiklar sågs en stor spridning i hur författarna till 

artiklarna hade valt att presentera studiernas resultat. Några artiklar kunde ses ha 

“renodlade” resultat och diskussioner i motsats till andra artiklar som presenterade 

ett mer flytande artikelupplägg där resultat och diskussion integrerades. Friberg 

(2012e) betonar att det är studiernas resultat som ska analyseras men påpekar 

samtidigt att hela studien bör analyseras i en metasyntes då allt är värdefullt för att 

komma till insikt om det fenomen som ska studeras.  

 

Steg 2. Återkommande komponenter trädde fram ur artiklarna, det som Friberg 

(2012e) benämner som nyckelfynd. Nyckelfynden fick tre olika färgkoder: 

• Rosa för miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt för sjuksköterskan i det 

vardagliga kliniska omvårdnadsarbetet.  

• Gult för vad som behövde föregå detta miljö- och klimatmässigt hållbara 

arbete, exempelvis utbildning.  

• Grönt för följder och resultat av miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt.  

 

Steg 3. Nyckelfynden sammanställdes i ett arbetsdokument.  
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Steg 4. Nyckelfynden kodades därefter i ytterligare färger utifrån skillnader och 

likheter mellan dessa. Nyckelfynden relaterades till varandra. En tabell skapades 

utifrån Willman och Stoltz (2017, s. 407). Willman och Stoltz menar på vikten av 

att varje tema förankras i data så att analysprocessen går att följa, detta för att 

förstärka metasyntesens trovärdighet. Tabellen redovisas i Tematabell (bilaga 5).  

 

Steg 5. Nyckelfynden utgjorde små delar som genom diskussion mellan författarna 

till föreliggande uppsats sammanställdes till helheter. Tre teman med tillhörande 

subteman framkom under arbetet med analysen. Dessa presenteras i resultatet. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Författarna till föreliggande uppsats är medvetna om att deras intresse för miljö- och 

klimatfrågor kan ha påverkat litteraturöversiktens innehåll. Med det i åtanke har 

intentionen varit att se intresset som en tillgång i arbetet för att utifrån syftet hitta 

och sammanställa de mest relevanta artiklarna på området snarare än att förvränga 

resultatet. 

  

Litteraturen som bearbetats i denna litteraturöversikt har behandlats enligt rådande 

etiska riktlinjer för medicin- och omvårdnadsforskning utifrån 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) samt Etiska riktlinjer 

för omvårdnadsforskning i Norden (Vård i Norden, 2003). Artiklarna har bedömts 

och redovisats objektivt och sanningsenligt. Resultat och annan fakta återges utan 

förvrängning. Avstånd har tagits från all form av plagiering. Strävan i arbetet har 

varit att studier som hanterar människor i största möjliga utsträckning skulle vara 

granskade av etisk kommitté och att samtycke från deltagarna skulle finnas.  

 

3.6.1 Etiska aspekter av litteraturöversikten i relation till hälso- och 
sjukvård 
Castello et al. (2009) framhåller att de negativa effekterna på människors hälsa till 

följd av miljö- och klimatförändringarna i största utsträckning kommer att drabba 

redan sårbara grupper: barn, äldre vuxna (65+), människor med redan befintlig 

ohälsa samt den fattiga delen av jordens befolkning. De klimatförändringar som i 

allt större grad påverkar mänskligheten är inte rättvist fördelade över vare sig länder 
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eller socioekonomiska grupper (Barna et al., 2012; Costello et al, 2009). De 

allvarligaste effekterna av miljö- och klimatförändringarna förväntas i de länder med 

lägst motståndskraft - utvecklingsländerna - trots att det är de industrialiserade 

länderna som i störst utsträckning bidragit till miljö- och klimatförändringarna 

(Barna et al., 2012). HoSjv har en skyldighet att i första hand rädda liv men WHO 

och HCWH (2009) betonar också skyldigheten HoSjv har att inte skada. Likväl 

orsakar HoSjv skadliga utsläpp. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskor ett delat ansvar med samhället att främja hälsa för i synnerhet utsatta 

och sårbara grupper och individer (ICN, 2014).  

 

4. Resultat 
Litteraturöversiktens resultat grundar sig på 16 artiklar från USA (n= 4), Tyskland 

(n= 2), Storbritannien (n= 2), Brasilien (n= 2), Australien (n= 2), Danmark (n= 1), 

Palestina (n= 1), Egypten (n= 1) och Portugal (n= 1). Artiklarna är publicerade 

mellan åren 2008 och 2017 med en stor variation i hur studierna genomförts, under 

vilka förutsättningar detta har skett samt med vilka utgångspunkter. De inkluderade 

artiklarna bestod av kvantitativa (n= 12) och kvalitativa (n= 3) studier samt mixed 

method (n= 1). Karaktärsdragen hos var och en av artiklarna redovisas mer specifikt 

i Artikelmatris (bilaga 4) under design/method. 

 

Bifynd med betydelsefull relation till syftet belyses närmare under 5. Diskussion.  

  

Metasyntesen resulterade i tre huvudteman med tillhörande subteman, det första 

huvudtemat kom att bli Att reducera matsvinn, det andra Att adekvat hantera avfall 

och det tredje Att ansvarsfullt nyttja resurser. 

 

Författarna till föreliggande uppsats hittade även ett bifynd – ekonomiska 

besparingar som presenteras och diskuteras under 5.2.8 i Diskussionen. 
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4.1 Att reducera matsvinn  
Studierna i artiklarna som behandlar ämnet matsvinn var av kvantitativ (n=2) och 

kvalitativ (n=1) karaktär samt mixed method (n=1). Studierna ägde rum på 

vårdavdelningar i Tyskland (n=1), Portugal (n=1), Storbrittanien (n=1) och 

Danmark (n=1) samt omsorgsboende (n=1) i Tyskland. 

 

4.1.1 Tillgodose individens önskemål 
Dias-Ferreira, Santos och Oliveira (2015) samt Sonnino och McWilliam (2011) 

observerade att patienter upprepade gånger blev serverade mat de påtalat att de inte 

tyckte om eller inte önskat. Dias-Ferreira et al. rekommenderar att endast lägga den 

mat på brickan som patienten uttryckt en önskan om att äta eller dricka för att på så 

vis minska matsvinnet. Strotmann, Friedrich, Kreyenschmidt, Teitscheid och Ritter 

(2017) betonar vikten av att identifiera och ta hänsyn till olika patientgruppers 

specifika behov, hälsotillstånd och patienternas egna matvanor. 

 

Olika kategorier av portionsstorlekar samt möjligheten att servera patienter utefter 

patienternas behov är en relativt enkel åtgärd att genomföra och som i hög 

utsträckning kan bidra till att reducera matsvinnet (Dias-Ferreira et al., 2015; Ofei, 
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Holst, Rasmussen & Mikkelsen, 2014; Sonnino & McWilliam, 2011). Dias-Ferreira 

et al. rekommenderar att den som tar beställningen från patienten på förhand noterar 

patientens önskemål gällande portionsstorlek och sedan serverar patienten utefter 

önskan. Strotmann et al., (2017) understryker vikten av att tillmötesgå patientens 

individuella önskan och behov gällande portionsstorlek.  

 

4.1.2 Tydlig kommunikation och information 
Det är viktigt att förbättra kommunikationen gällande mat mellan vårdpersonal och 

patient samt att som vårdpersonal vara noggrann när maten beskrivs för patienten 

(Sonnino & McWilliam, 2011; Strotmann et al., 2017). Personalen som tar 

beställningar kan exempelvis fråga: “Vad skulle du vilja ha, naturell yoghurt eller 

jordgubbsyoghurt? Vill du ha ett päron eller en apelsin?” istället för “Vill du ha 

yoghurt och en frukt?”. När patienter ges möjlighet till att välja och faktiskt vet vad 

dom beställer är patienterna mindre benägna att kassera maten (Strotmann et al., 

2017). Vidare rekommenderar Ofei et al. (2014) och Strotmann et al. att 

tillhandahålla skriftliga menyer och menar att dessa bör innehålla all relevant 

information om maträtterna, dess ingredienser, näringsinnehåll samt valbara 

portionsstorlekar. Menyerna ska vara tillgängliga för alla patienter. Strotmann et al. 

understryker vikten av att vara noga med att använda sig av ett språk som speciellt 

riktar sig till den patientgrupp som förväntas finnas på vårdavdelningen för att 

minska risken för förvirring. 

 

4.1.3 Utvecklat samarbete  
En förbättring i informations- och kommunikationssystemen gällande beställningar 

skulle kunna minska matsvinnet från antalet måltider som blivit överflödiga till följd 

av inaktuella beställningar, patienters nedsatta hälsotillstånd, att patienter blivit 

kallade till undersökningar, blivit utskrivna eller ordinerade fasta (Dias-Ferreira et 

al., 2015; Ofei et al., 2014; Sonnino & McWilliam, 2011). 

 

Berörd personal bör förses med information om patienters nutritionsbehov och 

hälsotillstånd för att individanpassa måltiderna på ett bättre sätt (Strotmann et al., 

2017). Sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter, verksamhetschefer, 

administratörer samt ansvariga för upphandling och lokaler bör gå samman och 
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skapa forum för kunskapsutbyte. Detta är avgörande för att de bästa och mest 

effektiva tillvägagångssätten i att minska matsvinn ska kunna implementeras och 

för att en delad vision om hållbar utveckling ska kunna skapas (Sonnino & 

McWilliam, 2011). Samarbete och ökat medvetande hos alla inblandade är en viktig 

del i att reducera matsvinn (Strotmann et al., 2017). 

 

Strotmann et al., (2017) framhåller vikten av att informera kollegor, patienter och 

anhöriga om betydelsen av att reducera matsvinn samt vilka lösningar som finns på 

problematiken. Intervjuade sjuksköterskor i Ofei’s et al. (2014) studie gav som 

förslag att patienternas anhöriga kunde ges möjlighet att köpa överblivna portioner. 

Anhöriga och patienter skulle då kunna äta tillsammans, vilket skulle kunna bidra 

till att öka aptiten hos patienten samt vara ett sätt att samverka med närstående (Ofei 

et al., 2014). 

 

4.1.4 Informationsinsamling  
Vårdpersonal kan använda sig av enkla verktyg som inte tar mycket tid i anspråk för 

att uppskatta matsvinn efter det att patienterna har avslutat sina måltider och innan 

maten kasseras som avfall. Den överblivna maten kan protokollföras, fotograferas 

eller vägas (Ofei et al., 2014; Strotmann et al., 2017). Detta för att möjliggöra 

återkoppling till kökspersonalen så att de kan använda sig av informationen när de 

planerar måltiderna (Ofei et al., 2014). 

 

4.2 Att adekvat hantera avfall 
Studierna till artiklarna som behandlar ämnet avfall var av kvalitativ (n=1) och 

kvantitativ (n=8) karaktär. Studierna ägde rum på vårdavdelningar i Brasilien (n=2), 

Palestina (n=1) och Tyskland (n=1) samt operationssalar i USA (n=4) och Egypten 

(n=1). 

 

4.2.1 Kunskap och utbildning 
Sjuksköterskorna i studierna sågs ha låga kunskapsnivåer i avfallshantering och 

tillämpningen av denna kunskap brast i även praktiken. Vårdpersonalens personliga 

attityder sågs påverka deras arbetssätt (de Oliveira Furukawa, Kowal Olm Cunha, 

da Luz Gonçalves Pedreira & Beryl Marck, 2017; Mostafa, Shazly & Sherief, 2009; 
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Vogt & Nunes, 2014). Avgörande för hur personal praktiserade korrekt 

avfallshantering sågs vara utbildningsnivå. Att delta i fortbildning var det som 

signifikant kunde påvisas ge ett positivt utfall på kunskapsnivå, attityd och praktik 

samt följsamhet till lagar och riktlinjer hos vårdpersonalen. Att förse vårdpersonal 

med kunskap rörande avfall reducerar verksamheternas miljöpåverkan (de Oliveira 

Furukawa, Kowal Olm Cunha & da Luz Gonçalves Pedreira, 2016; Martin, Yanes 

& Treggiari, 2017; Mostafa et al., 2009; Perrego, 2017; Tabash, Hussein, Mahmoud, 

El-Borgy & Abu-Hamad, 2016; Wormer et al., 2013). 

 

Ett omfattande protokoll arbetades fram i Mostafa’s et al. (2009) studie rörande 

avfallshantering med färgkoder, förklaringar på symboler och vilka professioner 

som ansvarade över vilka delar. Tabash et al. (2016) skrev och gav all berörd 

personal en handbok i avfallshantering, hantering av läkemedelsavfall samt dess 

miljömässiga påverkan. Skriftliga anvisningar ger personalen en tydlig bild i hur 

avfallshanteringen bör skötas (Mostafa et al., 2009). Det är nödvändigt att samtlig 

vårdpersonal, administration och miljöarbetare engageras i optimeringen av 

avfallshanteringen. Att etablera en fungerande kommunikation mellan dessa aktörer 

är avgörande för en varaktig förbättring i avfallshanteringen (Martin et al., 2017). 

Återkoppling i vad som sker med det återvunna materialet kan motivera 

vårdpersonal till återvinning (Vogt & Nunes, 2014). 

 

4.2.2 Avfallsreducering, återanvändning och återvinning 
Ökad kunskap i avfallsreducering, återvinning och återanvändning i studierna 

reducerar farligt och smittförande avfall samt ger ökande mängder återvinningsbart 

avfall. Avfallet dirigeras därmed om i studierna till mindre kostsamma och mer 

miljövänliga avfallsled (de Oliveira Furukawa et al., 2016; Martin et al., 2017; 

Wormer et al., 2013). 

 

Engångsutrustning som användes under operationer och som tidigare kasserades 

efter första användandet kunde i Wormer’s et al. (2013) studie återvinnas. Conrardy, 

Hillanbrand, Myers och Nussbaum (2010) och Wormer et al. bytte i sina studier ut 

engångsartiklar till återanvändningsbara produkter vilket reducerade avfallet 

markant. Reducering av material samt förbättring i avfallshantering sammantaget 
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med en förnuftig användning av läkemedel, förpackningar och andra 

förbrukningsmaterial kan enligt de Oliveira Furukawa et al. (2017) benämnas som 

miljömässigt hållbara arbetssätt.   

 

4.2.3 Avfallsbehållare - tillgänglighet och användarvänlighet 
För att möjliggöra korrekt hantering av läkemedelsavfall och övrigt avfall krävs 

fungerande avfallssystem, lämpliga avfallsbehållare och tydliga instruktioner på hur 

de ska användas. Personal som använder avfallsgenererande material bör vara de 

som identifierar och kartlägger vilka moment inom verksamheten som orsakar 

avfall. Därefter bör storlek på avfallsbehållare ändras i enlighet med det behov som 

kartläggningen visar på (Martin et al., 2017; Perrego, 2017). Ändamålsenliga 

avfallsbehållare till läkemedelsavfall är centralt för att skydda såväl folkhälsan som 

miljön från läkemedelsrester. Avfallshanteringen ska utformas så att den upplevs 

åtkomlig, okomplicerad och inte tidskrävande för vårdpersonalen (de Oliveira 

Furukawa et al., 2016; Martin et al., 2017; Tabash et al., 2016; Vogt & Nunes, 2014). 

 

Det är till stor nytta att kontinuerligt inspektera avfallssystemen för att på så vis se 

till att det finns förutsättningar för att de kan användas som de ska (de Oliveira 

Furukawa et al., 2016; Tabash et al., 2016). Martin et al. (2017) menar att affischer 

som tydligt visar på hur avfallet ska sorteras bör sättas upp vid avfallshanteringen.  

 

4.3 Att ansvarsfullt nyttja resurser 
I merparten av artiklarna framträdde olika aspekter på nyttjandet av resurser. Under 

“Att reducera matsvinn” och “Att adekvat hantera avfall” har merparten av studierna 

och deras globala härkomst samt kontext presenterats. Tre artiklar finns dock inte 

med under föregående rubriker utan presenteras för första gången under denna 

rubrik. Två av dessa artiklar består av kvantitativa studier som belyser 

vattenförbrukning inom opererande verksamheter och kommer från Australien 

(n=1) och Storbritannien (n=1). Den tredje artikeln är en kvalitativ studie från 

Australien (n=1) som behandlar ämnet om att personal går samman och bilda vad 

författarna till studien kallar “gröna team”.    
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4.3.1 Människor 
I Wormer’s et al. (2013) studie bildades en grön arbetsgrupp med medlemmar från 

samtliga delar av verksamheten. Syftet med den gröna arbetsgruppen var att 

involvera hela organisationen och på bred front skapa en arbetsmiljö som 

genomsyrades av klimat- och miljövänlighet. I likhet med detta belyser Patrick och 

Capetola’s (2011) studie bildandet av en interdisciplinär grön kommitté. Den gröna 

kommittén i studien hade som mål att minska en verksamhets negativa inverkan på 

miljön. I studien bildades också på samma gång en personalgrupp som hade till 

uppgift att agera bollplank och referens för de organisationella förändringar den 

gröna kommittén tog initiativ till.  

 

I Strotmann’s et al. (2017) studie utvecklas de åtgärder som vidtogs för att minska 

matsvinn genom vad författarna kallade ett deltagande tillvägagångssätt. Detta 

korrelerar med Wormer et al. (2013) samt Patrick och Capetola’s (2011) 

beskrivningar av att involvera samtliga personalgrupper i arbetet för att tillämpa 

klimatmässigt hållbara arbetssätt. I studierna från Wormer et al. och Tabash et al. 

(2016) hölls möten med all involverad personal för att tillsammans diskutera och 

reflektera kring arbetet, vilket skapade möjlighet för personalen att komma med 

ytterligare idéer och initiativ. 

 

4.3.2 Vatten och energi 
Att minska på energiåtgången och vattenanvändningen är viktiga åtgärder i att 

arbeta på ett klimatmässigt hållbart sätt och det finns olika lösningar på hur detta 

kan åstadkommas (Petterwood & Shridar, 2009; Somner, Stone, Koukkoulli, Scott, 

Field & Zygmunt, 2008; Wormer et al., 2013). Wormer et al. övergår från rinnande 

vatten till alkoholbaserad handtvätt innan operation samt minskar energiförbrukning 

från medicinsk apparatur. Petterwood och Shridar samt Somner et al. byter teknik 

och arbetssätt vid handtvätt innan operation vilket minskar vattenkonsumtionen med 

71% respektive 53%. Minskad vattenanvändning minskar behovet av energi för 

hantering, lagring, leverering och uppvärmning av vatten till sjukhuset samt 

reducerar koldioxidutsläpp till följd av detta (Somner et al., 2008). 

 



 

 22 

Att reducera matsvinn har signifikanta miljömässiga vinster, i synnerhet genom att 

minska koldioxidutsläpp, effektivt använda naturresurser och energi samt förhindra 

förorenade utsläpp från exempelvis transporter (Dias-Ferreira et al., 2015; Sonnino 

& McWilliam, 2011; Strotmann et al. 2017). 

 

Att minska genererandet av avfall genom att antingen minska ned på användningen 

av engångsartiklar eller byta ut dessa till återanvändningsbara bidrar till att minska 

efterfrågan av engångsartiklar. Följaktligen minskas potentiellt behovet av resurser 

som krävs för att framställa engångsartiklar på sikt (Conrardy et al., 2010). 

 

5. Diskussion 
Nedan följer en Sammanfattning av huvudresultat, Resultatdiskussion, 

Metoddiskussion och Etikdiskussion samt vilken Klinisk betydelse för samhället 

litteraturöversikten kan ha.  

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Temat Att reducera matsvinn visar hur matserveringen på sjukhus och 

omsorgsboenden kan utföras på mer miljö- och klimatmässigt hållbara sätt med 

fokus på att reducera överbliven mat från patienternas måltider. Vikten av att lyssna 

in och tillmötesgå den individuella patientens behov tydliggörs och vårdpersonalens 

arbete bör leda till en välinformerad och delaktig patient. För att uppnå detta krävs 

tydlig och god kommunikation mellan vårdpersonal och patient rörande maten på 

avdelningen. Det rekommenderas att tillhandahålla muntlig och skriftlig 

information i form av exempelvis menyer. Ett samband kunde ses mellan minskat 

matsvinn och de vårdavdelningar som presenterade valmöjligheter och information 

om matens innehåll till patienterna. Studierna betonar också vikten av 

kommunikation och samarbete mellan berörda parter inom verksamheten som 

handskas med mathantering och servering. Det framhålls även att vårdpersonal bör 

samla in information över matsvinnet för att kunna ge återkoppling till personal som 

bereder maten. 

  

Temat Att adekvat hantera avfall belyser möjligheter till avfallsreducering, 

återanvändning och återvinning. Vikten av att verksamheter granskar och förbättrar 
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sina system för avfallshantering betonas. Tillgängliga och användarvänliga 

återvinningsstationer ses som en förutsättning för att lyckas med korrekt 

avfallshantering och återvinning inom verksamheterna. Som en röd tråd genom hela 

temat löper betydelsen av att vårdpersonalen har rätt kunskap och uppdaterad 

utbildning i ämnet. Detta sammantaget med individens engagemang ses i studierna 

som avgörande för korrekt avfallshantering samt vårdpersonalens följsamhet till 

lagar och riktlinjer.  

  

Temat Att ansvarsfullt nyttja resurser belyser de resurser som HoSjv är beroende av 

för att upprätthålla en fungerande verksamhet. Återigen tas samarbetet mellan 

personalgrupper upp och personalen framhävs som en avgörande resurs för 

kreativitet och innovation vad gällande skapandet av åtgärder för en hållbar 

verksamhet. Stycket belyser även miljövinster i form av minskade utsläpp från 

verksamheterna vilket följer av deras minskade material-, vatten- och 

energianvändning.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Det faktum att HoSjv är en mycket resurskrävande verksamhet (WHO, 2009) och 

att sjuksköterskor kan agera nyckelfigurer i arbetet för en hållbar omvårdnad och 

HoSjv (Munoz, 2012) konkretiseras vid metasyntesen av artiklarna. Framkommer 

gör även den viktiga roll verksamheternas ledningar, övriga personalgrupper och till 

viss del patienterna spelar i arbetet. I synnerhet samarbetet mellan dessa olika 

grupper och därigenom det gemensamma ansvarstagandet träder fram som en 

nödvändighet i strävan mot en mer miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad och 

HoSjv. Resultatet stärks av Kangasniemi et al. (2014) vars studie visar på fem 

faktorer som behövs för att utveckla och praktisera en miljö- och klimatmässigt 

ansvarstagande omvårdnad, nämligen:  

• ändamålsenlig utbildning,  

• tydliga och uppdaterade protokoll och riktlinjer,  

• förmåga till planering och organisering,  

• stabila strukturer,  

• samarbete mellan all involverad personal.  
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Det som särskiljer sjuksköterskan från andra grupper av anställda inom HoSjv är att 

professionen innefattar Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling som en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Andersson, 2018; SSF, 2017). Detta gör att 

sjuksköterskan besitter en kraftfull position att motivera verksamheter och andra 

personalgrupper till de nödvändiga förändringar som krävs för en mer miljö- och 

klimatmässigt hållbar omvårdnad och HoSjv.  

 

5.2.1 Att tillgodose individens önskemål 
Att lyssna in och tillgodose patientens individuella önskemål vad gällande 

matbeställning och portionsstorlekar är en angelägen åtgärd för att minska 

matsvinnet (Dias-Ferreira et al., 2015; Ofei et al., 2014; Sonnino & McWilliam, 

2011; Strotmann et al., 2017). Att se patienten som partner och att arbeta gemensamt 

med patienten kan förebygga skador och bidra till hållbarhet (Edman & Erichsen 

Andersson, 2014). Att reducera matsvinnet genom att tillgodose patientens 

önskemål är ett tydligt exempel på att många moment inom HoSjv med en miljö- 

och klimatmässig påverkan finns i det patientnära arbetet (Munoz, 2012). Detta 

korresponderar också med att omvårdnaden ska bedrivas personcentrerat, vilket 

innebär att sjuksköterskor ska praktisera omvårdnad utifrån patientens unika behov 

(SSF, 2017). Dessutom bidrar det till att sjuksköterskor arbetar i linje med FN:s 

globala delmål 12.3 som handlar om att reducera matsvinnet i livsmedelskedjan och 

halvera det globala matsvinnet (Regeringskansliet, 2016). Författarna till 

föreliggande uppsats anser att det finns goda förutsättningar att skapa tillfälle för ett 

mer miljö- och klimatmässigt hållbart omvårdnadsarbete samtidigt som vården blir 

mer personcentrerad. Detta bidrar till att höja vårdens kvalitet (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Det är av stor vikt att patienter och anhöriga görs medvetna om att minskade 

portioner eller olika portionsstorlekar är riktade mot att reducera matsvinn, inte mot 

att göra ekonomiska besparingar på bekostnad av patienternas hälsa (Strotmann et 

al., 2017). Sjuksköterskor bör kritiskt reflektera över befintliga rutiner och arbetssätt 

samt inspirera till dialog (ICN, 2014), vilket författarna till föreliggande uppsats 

anser att sjuksköterskor bör göra rörande mathanteringen inom de verksamheter de 

arbetar. 
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5.2.2 Att utveckla samarbetet 
Två av studierna tog upp möjligheten att bilda så kallade gröna team (Patrick & 

Capetola, 2011; Wormer et al, 2013). Att arbeta i team med samtlig involverad 

personal och ta till vara på denna personals unika kunskap är en viktig del i att 

etablera ett förbättringsarbete på bred front samt för att få till genomgripande, 

långvariga förändringar i verksamheten (Patrick & Capetola, 2011; Sonnino & 

McWilliam, 2011; Strotmann et al., 2017; Wormer et al., 2013). Tvärprofessionella 

mötesplatser där det ges tid för diskussion för den involverade personalen är viktigt 

för kunskaps- och idéutbyte (Edman & Erichsen Andersson, 2014; Tabash et al., 

2016; Wormer et al., 2013). Dock är det viktigt att en genomtänkt metod finns för 

att tillvarata vad som framkommer vid dessa möten. Det är dessutom väsentligt att 

personal och berörda patienter involverade i förbättringsarbetet förstår och är 

överens om nyttan med förändringen samt upplever tillvägagångssättet för 

förbättringsarbetet som välfungerande. Detta för att förbättringsarbetet ska bli lyckat 

(SSF & SLS, 2017; Vogt & Nunes, 2014).  

  

Vårdpersonalen i Sonnino och McWilliam’s (2011) studie upplevde maktlöshet 

inför problemet med matsvinn. Vid diskussioner kring menyer och upplägg av 

maten hänvisade vårdpersonalen till faktorer som de upplevde var utanför deras 

professions område såsom budget, tid, infrastruktur och kraven på nutritionsmässigt 

godkända måltider (a.a.). Genom att skapa en känsla hos personalen att de själva 

äger problemet menar Strotmann et al. (2017) är en ingång till att överkomma de 

ofta förekommande tveksamheter inför förändringar som kan finnas på en 

arbetsplats. Kunskaper i beteendepsykologi kan vara till hjälp för att förstå vilka 

mekanismer som behöver tas hänsyn till för att bemöta tveksamma medarbetare 

(Andersson, 2018). Sjuksköterskor ska även besitta kunskaper om att samverka i 

team (ICN, 2014) vilket kan komma väl till användning vid förbättringsarbeten.  

 

Sjuksköterskans yrkesroll innefattar även ledarskap (SSF, 2017). Sjuksköterskan 

som ledare bör ha förmågan att leda och engagera medarbetarna så att de känner sig 

betydelsefulla i arbetet (Strandberg & Wallin, 2018). En förbättringsmetod 

sjuksköterskor kan använda sig av är Genombrottsmetoden (Andersson, 2018). Att 
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utbyta kunskaper och samarbeta för att genomföra förbättringar kan bidra med 

förändringar i verksamheten som godtas av personalen då förändringarna skapats 

utifrån verksamhetens och personalens förutsättningar (McDermott-Levy & 

Fazzini, 2010). Metoden korresponderar väl med det tillvägagångssätt Strotmann et 

al. (2017) använder sig av för att reducera matsvinn. Metoden är även funktionell 

vad gällande att hantera och reducera avfall (McDermott-Levy & Fazzini, 2010). 

Förbättringsmodellen och PGSA-hjulet (Andersson, 2018; SSF & SLS, 2017) kan 

också ses som lämpliga modeller inom avfallshantering då de understödjer 

systematisk utformning och tillämpning av förbättringar inom en verksamhet.  

 

5.2.3 Kommunikation och information 

Tydlig kommunikation och förmåga att förmedla information till patienter och 

närstående kring mat anser författarna till föreliggande uppsats som en viktig del i 

att bedriva en mer miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad. Patienter är mindre 

benägna att slänga den mat de själva har valt (Ofei et al., 2014; Sonnino & 

McWilliam, 2011; Strotmann et al., 2017). Detta har också nära kopplingar till 

personcentrerad vård (ICN, 2014) då sjuksköterskan med god kommunikation och 

information kan bemöta patientens individuella önskningar och behov. de Oliveira 

Furukawa et al. (2016) påtalar att sjuksköterskor har en viktig funktion som 

förespråkare av hållbara handlingar. Sjuksköterskor kan verka som förebilder och 

inspiration för andra vårdprofessioner samt även för patienter och närstående i 

arbetet mot en mer miljö- och klimatmässigt hållbar HoSjv (Barna et al., 2012). 

Genom tydlig kommunikation och förmåga att informera patienter och närstående 

kan sjuksköterskor bedriva omvårdnad i linje med FN:s delmål 12.8 vilket beskriver 

att alla människor ska ha tillräcklig information och medvetenhet för att själva kunna 

leva med en hållbar livsstil och vara delaktiga i hållbar utveckling 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

5.2.4 Informationsinsamling 
Mätinstrument lägger grunden för utvärdering av förbättringsarbeten (Andersson, 

2018). Mätningar i studierna (Dias-Ferreira et al., 2015; Strotmann et al., 2017) 

visade på att huvudrätterna, då i synnerhet lunchen genererade mest matsvinn. 

Informationsinsamlingen fungerar som ett mätinstrument. Sjuksköterskor kan 
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initiera insamling av denna typ av information för att förstå vilken mat som 

genererar mest svinn på vårdavdelningen. Detta skapar möjlighet för personalen 

som hanterar maten att reglera portionerna samtidigt som kökspersonal kan förses 

med information rörande mängden matsvinn som genereras. Därmed får de 

möjlighet att tillaga mat som orsakar mindre svinn (Ofei et al., 2014; Strotmann et 

al., 2017).  

 

5.2.5 Avfallsreducering, återanvändning och återvinning  
En adekvat avfallshantering visar sig bidra med omfattande omfördelning av avfall 

(Martin et al., 2017; Wormer et al., 2013) vilket bidrar till såväl mer miljövänliga 

som mindre kostsamma avfallsled (de Oliveira Furukawa et al., 2016; Perrego, 

2017). Lämpliga och användarvänliga avfallsbehållare samt tydliga instruktioner för 

sortering är avgörande för en korrekt hantering av läkemedels- och övrigt avfall (de 

Oliveira Furukawa et al., 2016; Martin et al., 2017; Tabash et al., 2016; Vogt & 

Nunes, 2014).  Detta kan även bidra till att uppfylla FN:s globala mål. Delmål 12.4 

innebär att minimera den negativa inverkan på miljön och människors hälsa till följd 

av avfall och farliga kemikalier. Delmål 12.5 handlar om att reducera, förebygga, 

återanvända och återvinna avfall och på så vis minska mängden avfall och delmål 

3.9 innebär att garantera alla människor ett hälsosamt liv och att avsevärt minska 

antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av föroreningar och kemikalier 

(Regeringskansliet, 2016). Författarna till föreliggande uppsats anser att det går att 

arbeta i linje med dessa mål inom omvårdnad. Detta genom att sjuksköterskor 

initierar förbättringsarbeten med fokus på avfallsreducering, återvinning och 

återanvändning. 

 

5.2.6 Vatten och energi  
Vid stora mängder matsvinn är det inte bara den kasserade maten som går till spillo 

utan även de resurser i form av jordbruksmark, vatten, skötsel, beredning, energi 

och transporter som har krävts för att framställa den (Sonnino & McWilliam, 2011; 

Strotmann et al., 2017). Detta är ett exempel på ödslande med resurser. I 

Socialstyrelsens (2009) dimensioner för att definiera kvalitet inom vården beskrivs 

att HoSjv ska nyttja tillgängliga resurser på bästa tänkbara sätt med en hög 

måluppfyllelse i förhållande till de resurser som utnyttjas. Vikten av detta framhävs 
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också i FN:s globala delmål 12.2 som innebär att effektivt nyttja och hållbart förvalta 

naturresurser (Regeringskansliet, 2016).   

 

Sjuksköterskor kan reflektera över verksamhetens vattenanvändning och initiera 

förändringar och förbättringar av arbetssätt och infrastruktur liknande Petterwood 

och Shridar (2009), Somner et al. (2008) och Wormer et al. (2013). Dessa 

förändringar med mål att minska verksamhetens vattenförbrukning är i linje med 

FN:s globala delmål 6.4 som innebär att effektivisera vattenanvändningen inom 

samtliga sektorer för att på så vis angripa den växande sötvattenbristen. 

 

Sjuksköterskor har ypperliga tillfällen att minska avfallsmängden, energiåtgången 

och vattenkonsumtionen (Sayre, Rhazi, Carpenter & Hughes, 2010). Sjuksköterskor 

bör avlägsna sådant som brukar onödig energi samt minska ned på användandet av 

olika produkter (Kangasniemi et al., 2014). Som förbättringsmetod kan Lean 

Healthcare fungera då metoden har som mål att verka för resurseffektivitet 

(Andersson, 2018). Ett slöseri av ekonomi och det ekologiska systemet är ohållbart 

i en värld med ändliga resurser (Edman & Erichsen Andersson, 2014) Författarna 

till föreliggande uppsats anser att ett fortsatt slöseri riskerar att i allt större 

utsträckning äventyra människors framtida hälsa.  

 

5.2.7 Kunskap och utbildning  
Det är av yttersta vikt att skydda miljön och folkhälsan från läkemedelsrester samt 

annat potentiellt farligt avfall (Tabash et al., 2016). Då miljö- och klimatmässiga 

förändringar är en folkhälsofråga bör sjuksköterskor utbilda och engagera sig 

(Adlong & Dietsch, 2013). Resultatet visar dock på kunskapsluckor hos 

sjuksköterskor rörande vad i omvårdnadsarbetet som orsakar miljö- och 

klimatpåverkan. Sjuksköterskor bör således utrustas med kunskap (de Oliveira 

Furukawa et al., 2016; de Oliveira Furukawa et al., 2017; Wormer et al., 2013) 

rörande miljö- och klimatförändringarnas bakomliggande faktorer samt vilka 

hälsomässiga konsekvenser de har (Barna et al., 2012; Costello et al., 2009; IPCC, 

2018; WHO, 2009; WHO & HCWH, 2009). Författarna till föreliggande uppsats 

anser att det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap i hur de kan påverka och mildra 

dessa konsekvenser. Detta bidrar till att uppfylla FN:s globala delmål 13.3 som 



 

 29 

handlar om att vidta omedelbara åtgärder till att förbättra människors medvetenhet 

och utbildning för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

(Regeringskansliet, 2016).  

 

Ökad kunskap hos sjuksköterskor rörande området bidrar till att deras arbete till 

större del blir i linje med lagar och riktlinjer samt korrelerar med HoSjv princip att 

inte skada (Martin et al., 2017; Tabash et al., 2016; Vogt & Nunes, 2014; WHO & 

HCWH, 2009). Studierna som behandlar avfall visar att förändringar inom området 

är möjliga och att förbättringsarbeten med grund i kunskapsökning ger bestående 

förändringar (de Oliveira Furukawa et al., 2016; Martin et al., 2017; Mostafa et al., 

2009; Patrick & Capetola, 2011; Perrego, 2017; Strotmann et al., 2017; Tabash et 

al., 2016; Wormer et al., 2013). Mostafa’s et al. och Tabash’s et al. protokoll 

respektive handbok kan enligt författarna till föreliggande uppsats ses som exempel 

på vad förbättringsarbeten delvis kan mynna ut i.  

 

Personliga åsikter och attityder vad gällande klimatförändringar har visat sig 

påverka hur sjuksköterskor agerar i sitt yrke vad gällande hållbarhet (Anåker et al., 

2015; Mostafa et al., 2009; Perrego, 2017). Författarna till föreliggande uppsats 

anser inte att personliga åsikter bör påverka sjuksköterskors arbetssätt och att miljö- 

och klimatmässigt hållbar omvårdnad bör vara en självklar del i utbildningen till 

sjuksköterska. Framtidens sjuksköterskor kan på ett unikt och betydande sätt bidra 

till att möta miljö- och klimatförändringarnas utmaningar om 

sjuksköterskeutbildningarna förser dem med kunskap och verktyg i detta (Barna et 

al., 2012). Detta uppfyller också Högskolelagens (SFS, 1992:1434) krav på att 

högskolan ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Om kunskapen hos 

sjuksköterskor ökas kan de, enligt författarna till föreliggande uppsats, praktisera 

miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt för att främja människors hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

 

5.2.8 Bifynd – Ekonomiska besparingar 
Bifyndet var inte något författarna till föreliggande uppsats väntat sig, men det blev 

så framträdande i många av studierna att författarna till föreliggande uppsats inte 
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kunde frånse detta i resultatet. De ekonomiska besparingarna kom av att minska 

mängden matavfall, reducera och hantera avfall på ett korrekt sätt samt spara på 

vatten och energi (Conrardy et al., 2010; de Oliveira Furukawa et al., 2016; Dias-

Ferreira et al., 2015; Martin et al., 2017; Ofei et al., 2014; Perrego, 2017; Somner et 

al., 2008; Sonnino & McWilliam, 2011; Wormer et al., 2013). Ingen av studierna i 

artiklarna visade på att miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt skulle vara mer 

ekonomiskt krävande. Detta kan, anser författarna till föreliggande uppsats, fungera 

som motivation för att starta upp förbättringsarbeten med fokus på miljö- och 

klimatmässigt hållbara arbetssätt inom omvårdnad. Dessa arbetssätt korresponderar 

också med Hälso- och sjukvårdslagens (2017) 4 kapitel, §1: “Offentligt finansierad 

hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar 

kostnadseffektivitet” (HSL, SFS 2017:30, kap. 4, 1 §).  

 

5.3 Metoddiskussion 
Miljö- och klimatmässigt hållbar vård och omvårdnad är ett relativt nytt ämne, vilket 

innebär att det ännu inte finns någon riktigt etablerad terminologi. Detta bidrog till 

breda sökningar med många söktermer i olika kombinationer med hjälp av boolesk 

söklogik. De databaser som valdes att göra sökningarna i - CINAHL, PubMed och 

Web of Science - skilde sig avsevärt åt att arbeta i men författarna till föreliggande 

uppsats ansåg dem som relevanta för valt ämne. Begränsningen av årtal kan ses som 

en svaghet då ämnet är nytt samt att uppfattningen då kan vara att all forskning på 

området anses som relevant. Samtidigt strävade författarna till föreliggande uppsats 

efter att inkludera så ny kunskap som möjligt i litteraturöversikten, varför 

tidsfönstret valdes att begränsas till 10 år. Artikelkvalitén var något varierande, i 

synnerhet avseende läsvänligheten. Detta kan tänkas bero på artiklarnas globala 

spridning och att det akademiska engelska språket skiljer sig runt om i världen. 

Vidare kan det ses som en svaghet att litteraturöversikten har med få studier från 

Norden och ingen från Sverige. Anledningen till detta är som tidigare nämnts att det 

är ett nytt ämne med relativt få studier publicerade 2008-2018 där ingen svensk 

studie korrelerade med syftet.  
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5.3.1 Trovärdighet 
Det har tidigare nämnts att författarna till föreliggande uppsats har ett stort intresse 

för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Detta intresse kan anses hota 

trovärdigheten då det skulle kunna bidra till att författarna till föreliggande uppsats 

vinklar resultaten av inkluderade artiklar till sitt intresses fördel. Författarna till 

föreliggande uppsats har varit noggranna med att söka artiklar med varierande 

resultat samt redovisa resultaten objektivt och utan förvrängning. Studier som 

pekade på att miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt skulle vara mer 

kostsamma eller inkräkta på kvaliteten på vården hittades inte i sökningarna. Det 

ska dock nämnas att alla förändringar som sker kostar såväl ekonomiska medel som 

involverad personals tid och energi, vilket bör finnas i åtanke vid arbeten med 

förändringar över lag. 

  

Författarna till föreliggande uppsats stora intresse rörande miljö, klimat och 

hållbarhet har bidragit till djupa och breda sökningar i databaserna för att hitta 

relevant litteratur. 

 

5.3.2 Giltighet 
Då litteraturöversikten baseras på vetenskapliga studier och inte innefattar annan 

litteratur i resultatet begränsades sökningarna till en mycket liten del av litteraturen 

på området. Kunskapen om miljö- och klimatmässigt hållbara arbetssätt inom 

omvårdnaden existerar i stor utsträckning men dessa är inte publicerade i form av 

vetenskapliga studier utan bland annat i rapporter från organisationer runt om i 

världen. Om författarna till föreliggande uppsats givits möjlighet att även inkludera 

denna form av litteratur hade litteraturöversikten troligen blivit betydligt starkare.   

  

Sökningarna i databaserna gav artiklar av mycket varierande karaktär. Detta gjorde 

arbetet med metasyntesen utmanande. Artiklarnas resultat hade uppstått under 

väldigt olika förutsättningar vilket bidrog till upplevelsen av att studierna inte till 

fullo kunde jämföras rakt av i metasyntesen. Willman och Stoltz (2017) menar att 

det nödvändigtvis inte är en nackdel att sammanväga resultat från artiklar utförda 

med olika metoder men att det kan försvåra syntetiseringen av resultatet, vilket 

författarna till föreliggande uppsats erfor. 
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5.3.3 Överförbarhet 
Med tanke på att avfalls- och mathantering runt om på sjukhusen i världen ser 

väldigt olika ut kan artiklarnas exempel på miljö- och klimatmässigt hållbara 

arbetssätt och deras resultat inte överföras på detaljnivå. Dock ses återkommande 

och grundläggande gemensamma nämnare i avfalls- och mathantering samt i 

nyttjandet av resurser. Det är dessa gemensamma nämnare som lyfts i resultatets 

teman och subteman. Författarna till föreliggande uppsats menar att det är dessa 

gemensamma nämnare som kan komma till nytta för sjuksköterskor i Sverige. 

 

5.4 Etikdiskussion  
Författarna till föreliggande uppsats har under skrivandet tillämpat ett aktivt etiskt 

reflekterande för att inte påverka litteraturöversiktens trovärdighet. 

Helsingforsdeklarationen om rådande etiska riktlinjer för medicinsk- och 

omvårdnadsforskning (World Medical Association, 2013) samt Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (Vård i Norden, 2003) har legat till grund för hur 

författarna till föreliggande uppsats har bearbetat och återgivit resultaten i 

skrivandet. Utifrån dessa har det varit centralt i författarna till föreliggande uppsats 

skrivande att bedöma och redovisa artiklarna på ett objektivt och sanningsenligt sätt, 

utan förvrängning och plagiering av resultaten.  

 

Författarna till föreliggande uppsats strävade efter att studierna i största möjliga 

utsträckning skulle inhämtat samtycke från studiedeltagarna och vara granskade av 

en etiska kommittéer. Somliga av artiklarna redogjorde för hur de arbetade för att 

skapa konfidentialitet, en del var godkända av etiska kommittéer och andra erhöll 

muntligt eller skriftligt samtycke från studiedeltagarna. Få av de valda artiklarna 

involverar patienter och få behandlar mänskliga erfarenheter som annars kan ses 

som känslig data. Inom området kunde en stor spridning observeras då fyra artiklar 

rent av inte behandlar etiska överväganden. I två av dessa kan det förklaras av att 

studierna belyser förbättringsarbeten och de andra två kan det möjligtvis förklaras 

av att lagstiftningen i landet som studien utfördes i inte kräver etiskt godkännande. 

Hur som helst så anser författarna till föreliggande uppsats att det är problematiskt 

att inte samtliga artiklar behandlar etiska överväganden.  
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5.4.1 Etikdiskussion med koppling till hälso- och sjukvård 
Litteraturöversikten och dess tema genomsyras av etiska överväganden med fokus 

på den enskilda sjuksköterskans ansvar i att bedriva en miljö- och klimatmässigt 

hållbar omvårdnad. Det ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). 

Klimatförändringar ses som det största hotet mot den globala hälsan under 2000-

talet (Costello et al., 2009). Flertalet sjuksköterskor och forskare inom professionen 

manar nu till handling (Adlong & Dietsch, 2013; Anåker & Elf, 2014; Barna et al., 

2012; Kangasniemi et al., 2014; Munoz, 2012; Sayre et al., 2010). Det är inte 

förenligt med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål eller ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor att bedriva ett omvårdnadsarbete och en HoSjv som orsakar 

människor ohälsa. 

 

Författarna till föreliggande uppsats menar i linje med forskningen att den enskilda 

sjuksköterskan nu måste ta ansvar för att miljö- och klimatmässigt hållbara 

arbetssätt tillämpas inom omvårdnad och inom HoSjv i stort. De industrialiserade 

länderna bör bedriva en miljö- och klimatmässigt hållbar HoSjv, detta för att inte 

orsaka redan sårbara människor i samhället ohälsa. 

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 
Litteraturöversikten visar på den betydelse en miljö- och klimatmässigt hållbar 

omvårdnad har för såväl den enskilda patienten som för miljön och samhället, nu 

som i framtiden. Litteraturöversikten har belyst områden i behov av förändring och 

förbättring samt förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

  

Litteraturöversikten har visat på att sjuksköterskan har stora möjligheter till att bidra 

och påverka utvecklingen mot en mer miljö- och klimatmässigt hållbar omvårdnad 

och HoSjv genom sitt patientnära, hälsofrämjande omvårdnadsarbete samt genom 

initierandet och deltagandet i förbättringsarbeten med fokus på miljö- och 

klimatmässig hållbarhet. 
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6. Slutsats 
Baserat på metasyntesen över de 16 inkluderade artiklarna framkom mathantering, 

avfallshantering och nyttjandet av resurser som områden inom omvårdnad för 

sjuksköterskan att påverka till att bli mer miljö- och klimatmässigt hållbara. 

Områdena står i direkt kontakt med sjuksköterskans dagliga patientnära 

omvårdnadsarbete och ses vara i behov av förbättringar eftersom dessa områden 

ödslar med resurser samt orsakar skadliga utsläpp med global påverkan på såväl 

hälsa som miljö. Sjuksköterskans profession innefattar främjandet av hälsa, 

förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, ett kritiskt reflekterande över 

omvårdnadsarbetet och en helhetssyn på människan. Därför kan sjuksköterskor 

spela nyckelroller i arbetet mot en hållbar utveckling av HoSjv. Att lyfta de positiva 

följder som kommer av ett klimatmässigt hållbart arbetssätt kan bidra till att 

motivera till förbättringsarbeten inom området. Sjuksköterskor kan arbeta i linje 

med Agenda 2030 och träda fram som förebilder för en mer rättvis och hållbar värld 

för såväl kollegor som för hela samhället. Miljö- och klimatmässigt hållbara 

arbetssätt inom omvårdnad är ett sätt att främja människors hälsa lokalt som globalt 

- nu som i framtiden. 

 

Författarna till föreliggande uppsats har som förhoppning att examensarbetet ska 

komma sjuksköterskor till nytta i sin sammanställning av studier på området och i 

sitt resultat. Som ett verktyg för att hjälpa sjuksköterskor att praktisera mer miljö- 

och klimatmässigt hållbar omvårdnad har vi sammanställt konkreta exempel i form 

av en lista som presenteras i Åtgärdslista (bilaga 6).  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Då området är nytt är mer forskning på området centralt för att i större utsträckning 

kunna visa på praktiska åtgärder för sjuksköterskor i att bedriva miljö- och 

klimatmässigt hållbar omvårdnad. Svenska studier vore att föredra eftersom de då 

skulle direkt kunna appliceras på arbetssätt här i Sverige och Norden. Som metod är 

implementeringsstudier användbara då dessa typer av studier på ett tillgängligt sätt 

kan visa på konkreta åtgärder och arbetssätt samt deras effekter.  
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Det skulle också vara högst relevant och användbart att ta fram aktuell statistik på 

vilka områden inom den svenska HoSjv som orsakar skadliga utsläpp. Detta för att 

kunna gå in med riktade förbättringsarbeten mot dessa områden. Om denna typ av 

statistik fanns gavs möjlighet till utvärdering av förbättringsarbetena. 

 

6.2 Erkännande 
Vi vill tacka vår handledare Professor Marie Elf för bra handledning och 

uppmuntran under skrivandet.
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CINAHL ("climate change" OR "carbon footprint" OR green) 
AND (nurs* OR caring OR “healthcare”) AND 
(medication OR “medicine management” OR 
“medical waste”) 

2008-2018, Peer reviewed, English language, 
Research article 
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Research article 
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Research article 
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Research article 
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Research article 

149 4 2 

Total     64 
 
 

Database Search terms Inclusion / Exclusion Number 
of hits 
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after titles 
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abstracts 
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Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: nursing 2008-2018, Categories: Nursing. Document types: 
Articles, Review 
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Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: caring 2008-2018, Categories: Nursing. Document types: 
Articles, Review 

108 3 3 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: healthcare 2008-2018, Categories: Nursing, Health care 
sciences services, Medicine general internal., 
Document types: Articles, Review. 

94 7 4 
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Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: sustainability 2008-2018, Categories: Nursing, Medicine 
general internal.  

37 3 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: mitigate OR 
reduce 

2008-2018, no relevant category   40,336   Not relevant 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: environmental 
AND TOPIC: nursing 

2008-2018, Categories: Nursing. 24 3 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: environmental 
AND TOPIC: caring 

2008-2018, Categories: Nursing.  18 2 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: environmental 
AND TOPIC: healthcare 

2008-2018 69 5 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: environmental 
AND TOPIC: (sustainable OR sustainability) 

2008-2018, Categories: Nursing.  11 2 1 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: environmental 
AND TOPIC: (mitigate OR reduce) 

2008-2018, the correct catecory do not exist 10,162   Not relevant 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: (nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: (sustainable OR 
Sustainability) 

2008-2018, Categories: Nursing.  25 2 
 

2 
 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: (nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: (mitigate OR 
reduce) 

2008-2018, Categories: Nursing.  14 2 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: (nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: carbon footprint 

2008-2018 37 8 4 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: (nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: greenhouse 
gases 

2008-2018 96 4 2 

Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND TOPIC: (nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: environmentally 
friendly 

2008-2018 7 2 2 
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Web of 
Science 

TOPIC: climate change AND (TOPIC: nursing OR 
caring OR healthcare) AND TOPIC: green 

2008-2018 66 5 2 

Web of 
Science 

TOPIC: (climate change OR carbon footprint OR 
green) AND TOPIC: (nurs* OR caring OR 
healthcare) AND TOPIC: (waste OR waste 
management OR disposable equipment) 

2008-2018, Document types: Articles, Review. 299 18 13 

Web of 
Science 

TOPIC: (climate change OR carbon footprint OR 
green) AND TOPIC: (nurs* OR caring OR 
healthcare) AND TOPIC: (medication OR medicine 
management OR medical waste) 

2008-2018  229 5 2 

Web of 
Science 

TOPIC: (climate change OR carbon footprint OR 
green) AND TOPIC: (nurs* OR caring OR 
healthcare) AND TOPIC: (food OR food waste OR 
plate waste) 

2008-2018, Categories: Nursing, Health care 
sciences services, Medicine general internal., 
Document types: Articles, Review. 

35 2 1 

Web of 
Science 

TOPIC: (environmental OR environmentally friendly) 
AND (TOPIC: nursing OR caring OR healthcare) 
AND TOPIC: green 

2008-2018 Categories: Nursing, Health care 
sciences services, Medicine general internal., 
Document types: Articles, Review.  

23 4 3 

Web of 
Science 

TOPIC: (environmental OR environmentally friendly) 
AND (TOPIC: nursing OR caring OR healthcare) 
AND TOPIC: (sustainable OR sustainability) 

2008-2018, Categories: Nursing, Health care 
sciences services, Medicine general internal., 
Document types: Articles, Review. 

94 9 8 

Web of 
Science 

TOPIC: (environmental OR environmentally friendly) 
AND (TOPIC: nursing OR caring OR healthcare) 
AND (TOPIC: mitigate OR reduce) 

2008-2018, Categories: Nursing. Document types: 
Articles, Review 

196 2 2 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: sustain* 

2008-2018, Categories: Nursing.  2,134  Not relevant 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: (mitigate OR reduce) 

2008-2018, Categories: Nursing.  8,177  Not relevant 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC:  (waste OR waste management OR 
disposable equipment) 

2008-2018, Categories: Nursing, Health care 
sciences services, Medicine general internal., 
Search within results for: Sustainable OR green 
OR environmentally friendly 

34 4 4 
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Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: (medication OR medicine management OR 
medical waste) 

2008-2018, Categories: Nursing.  
Search within results for: Sustainable OR green 
OR environmentally friendly 

28 3 2 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC:  “food waste”  

2008-2018 61 5 5 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: “medical waste” 

2008-2018 264 2 1 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: “carbon footprint” 

2008-2018 114 4 3 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC:  environmentally friendly 

2008-2018, Categories: Nursing.  2 1 1 

Web of 
Science 

TOPIC: (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
TOPIC: green* 

2008-2018, Categories: Nursing.  111 2 2 

Total     80 
 
 

Database Search terms Inclusion / Exclusion Number 
of hits 

Selected 
after titles 
read 

Selected 
after 
abstracts 
read 

PubMed “climate change” AND nurs* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

107 12 2 

PubMed “climate change” AND caring  
 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

8 0 0 

PubMed “climate change” AND “healthcare” Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

96 14 7 
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PubMed “climate change” AND sustain* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

19 6 2 

PubMed “climate change” AND (mitigate OR reduce) 
 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

10 4 0 

PubMed “climate change” AND environmental AND nurs* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

30 7 2 

PubMed “climate change” AND environmental AND caring Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

3 0 0 

PubMed “climate change” AND environmental AND 
“healthcare” 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

78 10 5 

PubMed “climate change” AND environmental AND sustain* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

17 4 1 

PubMed “climate change” AND environmental AND (mitigate 
OR reduce) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

7 3 1 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR caring OR 
“healthcare”) AND sustain* 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

39 7 4 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR caring OR 
“healthcare”) AND (mitigate OR reduce) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

34 4 2 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR caring OR 
“healthcare”) AND “carbon footprint” 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE.  

12 2 1 



 

 8 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR caring OR 
“healthcare”) AND greenhouse* 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

48 1 0 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR carig OR 
“healthcare”) AND environmentally friendly 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

1 0 0 

PubMed “climate change” AND (nurs* OR caring OR 
“healthcare”) AND green 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

22 0 0 

PubMed ("climate change" OR "carbon footprint" OR green) 
AND (nurs* OR caring OR “healthcare”) AND 
(waste OR “waste management” OR “disposable 
equipment”) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

0 0 0 

PubMed ("climate change" OR "carbon footprint" OR green) 
AND (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
(medication OR “medicine management” OR 
“medical waste”) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

25 3 3 

PubMed ("climate change" OR "carbon footprint" OR green) 
AND (nurs* OR caring OR healthcare) AND (food 
OR “food waste” OR “plate waste”) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

0 0 0 

PubMed (environmental OR environmentally friendly) AND 
(nurs* OR caring OR healthcare) AND green 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

57 2 1 

PubMed (environmental OR environmentally friendly) AND 
(nurs* OR caring OR healthcare) AND sustain* 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

307  Not relevant 
 
 

PubMed (environmental OR environmentally friendly) AND 
(nurs* OR caring OR healthcare) AND (mitigate OR 
reduce) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

526  Not relevant 
 

PubMed (nurs* OR caring OR “healthcare”) AND sustain* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

2,131  Not relevant 
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PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND (mitigate OR 
reduce) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

4,717   Not relevant 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND (waste OR 
“waste management” OR “disposable equipment”) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

153 10 7 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND (medication 
OR “medicine management” OR “medical waste”) 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals 

3,690   Not relevant 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND “food waste” Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE 

19 5 2 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND “medical 
waste” 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals, MEDLINE 

127 7 3 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND “carbon 
footprint” 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

72 5 3 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND 
“environmentally friendly” 

Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English. 

41 3 3 

PubMed (nurs* OR caring OR healthcare) AND green* Text availability: Abstract., Publication dates: 10 
years., Languages: English., Journal categories: 
Nursing journals. 

1,139   Not relevant 

Total     49 
 
Nurs* = nurse, nurses, nursing 

Car* = care, caring  

Environmental* = environmental, environmentally friendly 

Sustain* = sustainable, sustainability 



 

 1 

BILAGA 2 

  Kvalitativ granskningsmall Ja 
1 p.  

Nej 
0 p. 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     

15 Anges var studien genomfördes?     

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

26 Upplevs artikelns presentation som lättillgänglig?     

Maxpoäng:  26   Erhållen poäng:                 
Kvalitet: låg = 0-12 p., medel = 13-19 p. och hög = 20-26 p.   

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008).



 

 1 

BILAGA 3 

  Kvantitativ granskningsmall 
Ja 
1 p. 

Nej 
0 p. 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     
2 Återger abstraktet studiens innehåll?     
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?     
7 Är designen relevant utifrån syftet?     
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     
9 Är inklusionskriterierna relevanta?     
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     
11 Är exklusionskriterierna relevanta?     
12 Är urvalsmetoden beskriven?     
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     
14 Finns populationen beskriven?     
15 Är populationen representativ för studiens syfte?     
16 Anges bortfallets storlek?     
17 Kan bortfallet accepteras?     
18 Anges var studien genomfördes?     
19 Anges när studien genomfördes?     
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?     
21 Anges vilka mätmetoder som användes?     
22 Beskrivs studiens huvudresultat?     
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     
24 Besvaras studiens frågeställningar?     
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??     
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?     
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     
30 Upplevs artikelns presentation som lättillgänglig?     

Maxpoäng:  30                    Erhållen poäng:                 

Kvalitet: låg = 0-14 p., medel = 15-22 p., hög = 23-30 p. 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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BILAGA 4 
Author 
 
Year, Country Title Aim 

Design 
 
Method Participants Results 

Rate of 
quality 

Conrardy, J., 

Hillanbrand, M., 

Myers, S., & 

Nussbaum, G. F. 

 

2010, USA 

Reducing medical 

waste 

To evaluate whether reusable 

supplies would meet the same 

high standards as disposable 

supplies and reduce the 

regulated waste stream in two 

Operating Rooms (OR). 

Qualitative  

 

Concept 

comparison 

project 

 

 

119 surgical procedures 

at two hospitals.  

 

Surgeons and surgical 

technologists (n= 172) 

Survey result indicated that surgeons and 

surgical technologists found the reusable 

products to be preferable to the 

disposable products. Using reusable 

products decreased regulated medical 

waste generated in the OR by an average 

of 65% and reduced the cost of waste 

disposal. 

High: 

77%  

de Oliveira 

Furukawa, P., 

Kowal Olm Cunha, 

I. C., & da Luz 

Gonçalves 

Pedreira, M. 

 

2016, Brazil 

Evaluation of 

environmentally 

sustainable actions in 

the medication 

process 

To perform an intervention and 

to analyse sustainable actions 

from an environmental point of 

view in the medication 

process, from the receiving of 

the prescription at the 

pharmacy to waste discard by 

nursing.  

Quantitative 

 

Intervention 

study 

 

Interdisciplinary teams 

of professionals from 

nursing, pharmacy and 

environmental 

management (n = 6)  

After the intervention there was an 

reduction of chemical, infectious and 

sharps waste and an increase of common 

recyclable and of common non-

recyclable waste in the pharmacy as well 

as in the nursing area. 

Medium: 

72% 

de Oliveira 

Furukawa, P., 

Kowal Olm Cunha, 

I. C., da Luz 

Characteristics of 

nursing professionals 

and the practice of 

ecologically 

To verify the correlation 

between the characteristics of 

nursing staff and the practice 

of sustainable actions in the 

Quantitative 

 

Intervention 

study 

324 medication 

processes observed. 

 

Nursing professionals. 

Age and/or gender in nursing staff does 

not contribute to sustainable actions.  

High:  

80% 



 

 2 

Gonçalves 

Pedreira, M., & 

Beryl Marck, P. 

 

2017, Brazil 

sustainable actions in 

the medication 

processes. 

medication processes, and 

determine if interventions such 

as training and awareness can 

promote sustainable practices 

performed by nursing staff. 

 (n = 97)  Education level is the only characteristic 

that showed to be relevant to an increase 

in sustainable practice. 

Dias-Ferreira, C., 

Santos, T., & 

Oliveira, V.  

 

2015, Portugal 

Hospital food waste 

and environmental 

and economic 

indicators - A 

Portuguese case 

study 

To analyse the plate waste 

within a Portuguese hospital 

and to quantify the overall 

amounts of plate waste arising 

from the meal delivery 

services at hospitals and to 

compare this to what the 

European counterparts is 

producing. To highlight the 

environmental cost for society 

and possible cost savings for 

the hospital food service 

budget and to highlight 

hotspots and corrective 

measures to tackle food waste. 

Quantitative 

 

Case study 

 

 

General hospital in 

Portugal. 

beds for acute care (n = 

2000) 

 

First audit: samples (n 

= 262)  

main meals (n = 7258)  

 

Second audit: main 

meals (n = 694)  

On average - 953g (35% of the food 

served) of food gets thrown away each 

day/patient. 215g (highest amount) of 

food originated from the main course.  

Estimated food waste from hospitals in 

Portugal per year and the equivalent of 

CO2 and euro annually. 5 Estimated 

measures to reduce food waste: bread on 

demand, switch from a plated to a bulk 

system for meal delivery, choice of 

portion size, increase menu options and 

prompt update of empty beds or nil-by 

mouth status. 

High: 

87%  

Martin, D. M., 

Yanez, N. D., & 

Treggiari, M. M. 

 

2017, USA  

An Initiative to 

Optimize Waste 

Streams in the 

Operating Room: 

RECycling in the 

To divert waste of low-cost 

disposal and recyclable 

materials to optimize the 

sorting of waste material in the 

OR. To ensure appropriate 

Quantitative  

 

Implementation 

study 

 

OR’s (n = 16) 

Focus groups -vOR 

nurses, surgeons, 

surgical technicians 

The amount of solid waste and regulated 

medical waste decreased and the 

recycled material increased. Solid waste 

- 12% and 6% per OR/day. Regulated 

medical waste - 59% and 61% per 

High:  

80% 
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Operating Room 

(RECOR) Project 

disposal of pharmaceutical 

waste and controlled 

substances in compliance with 

federal regulations. 

Focus group 

discussion and a 

email survey 

and environmental 

services  

focus groups (n = 10) 

 

Email survey to the 

entire OR staff  

OR/day. Recycled material: 19% and 

45% per OR/day. Increased knowledge 

of proper waste triage. 

Mostafa, M. A. G., 

Shazly, M. M., & 

Sherief, W. I. 

 

2009, Egypt 

Development of a 

waste management 

protocol based on 

assessment of 

knowledge and 

practice of healthcare 

personnel in surgical 

departments 

To assess the knowledge and 

practice related to waste 

management among nurses, 

housekeepers and doctors in 

the surgical departments in a 

University hospital in Egypt. 

To design and validate a waste 

management protocol for the 

health team in these setting. 

Quantitative 

  

Cross-sectional 

study 

Surgical departments  

(n = 8)  

Nurses (n = 106)  

Housekeepers (n = 56)  

Doctors (n = 38)  

 

Jurors:  

Service providers (n = 

30) 

academia (n = 30) 

Unsatisfactory knowledge and 

inadequate practices in association with 

healthcare waste management among the 

majority of nurses, housekeepers and 

doctors. Only 27.4% of the nurses had 

satisfactory knowledge and only 18.9% 

had adequate practice related to waste 

management. Nurses who attended the 

training course scored better than nurses 

who did not attend. Developed protocol 

validation: agreement 60-90% for the 

academia group and 60-96.7% for the 

service group. 

High: 

77% 

Ofei, K. T., Holst, 

M., Rasmussen, H. 

H., & Mikkelsen B. 

E. 

 

2014, Denmark 

How practice 

contributes to trolley 

food waste. A 

qualitative study 

among staff involved 

To investigate practice that 

explains the extent of trolley 

food waste generation and 

elicit staff opinions about how 

the practice could eventually 

Qualitative 

 

Focus group 

discussion 

 

Nurses (n = 4) 

 

Dietitians (n = 4) 

 

Food service assistants 

(n = 4) 

Trolley food waste generation is a 

practice embedded within the limitations 

related to the procedures of meal 

ordering, which include: portion size 

choices, communication, tools for menu 

information, portioning and monitoring 

High: 

77% 
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in serving meals to 

hospital patients 

be changed in order to reduce 

food waste. 

of food waste and the use of unserved 

food. A step forward to reducing trolley 

food waste at the ward could be changes 

oriented towards these aspects. 

Patrick, R. & 

Capetola, T. 

 

2011, Australia 

It's here! Are we 

ready? Five case 

studies of health 

promotion practices 

that address climate 

change from within 

Victorian health care 

settings. 

To answer the question: what 

are the examples of health 

promotion practice in 

Victorian health care settings 

that address climate change 

and sustainability issues? 

Qualitative 

 

Case study 

 

Health care 

practitioners (n = 10) 

Health promotion practice in the study’s 

five cases was oriented towards: active 

and sustainable transport, healthy and 

sustainable food supply, mental health 

and community resilience and 

organisational development. 

Medium: 

69% 

Perrego, K. 

 

2017, USA 

Improving staff 

knowledge of 

perioperative 

regulated-waste 

management 

Project goal: To determine if 

regulated-waste  management 

could be changed due to 

education on regulated-waste 

disposal. Learning module 

goal: to educate perioperative 

staff members regarding the 

proper waste segregation and 

disposal. 

Quantitative  

 

Quality 

improvement 

project  

OR suites (n = 9) 

 

Perioperative 

employees (n = 66) 

 

Acquired waste bags  

n = 45 

After staff member education:  

more than 40% reduction of the 

regulated waste mass and 76% in the 

nonregulated item mass. 

Nonregulated waste: improvement of the 

staff member compliance after the 

educational program from 33% to 69%. 

High: 

80% 

Petterwood, J., & 

Shridhar, V. 

 

Water conservation 

in surgery: A 

comparison of two 

To present the amount of water 

saved through the simple 

measure of turning taps off 

Quantitative  

 

Surgical registrars and 

experienced surgical 

nurses (n = 10) 

The technique of taps on/off is a simple 

and effective way of conserving large 

amounts of water during the surgical 

Medium: 

70% 
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2009, Australia surgical scrub 

techniques 

demonstrating the 

amount of water 

saved using a ‘taps 

on/taps off’ 

technique 

while not in use during the 

surgical scrub. 

Prospective 

analysis 

 

 scrub. 71% of water could be saved by 

turning the taps off intermittently during 

the scrub. 

Somner, J. E. A., 

Stone, N., 

Koukkoulli, A., 

Scott, K. M., Field, 

A. R., & Zygmunt, 

J. 

 

2008, UK 

Surgical scrubbing: 

can we clean up our 

carbon footprints by 

washing our hands 

To investigate two varieties of 

water delivery systems and to 

see whether technology could 

be used to promote more 

‘environmentally friendly’ 

scrubbing behaviour leading to 

less energy and water 

expenditure per surgical scrub. 

Quantitative 

 

Comparative 

Study 

Nurses and doctors  

(n = 25) 

Changing the water delivery system used 

during surgical scrubbing from a system 

where the tap is on during the whole 

scrub to a ‘knee on’ tap resulted in 

saving 5.7 L of water, 600 kJ of energy 

and 80 g of carbon dioxide per scrub. 

High:  

87% 

Sonnino, R., & 

McWilliam, S. 

 

2011, UK 

Food waste, catering 

practices and public 

procurement: A case 

study of hospital 

food systems in 

Wales 

To contribute to the emerging 

debate around food waste by 

answer the questions: How and 

why food becomes wasted? 

Which practices and actor 

within the food chain is 

responsible for food waste 

generation? What insights does 

food waste provide when it 

Mixed method 

  

Case study 

 

2 wards (surgery and 

rehabilitation) at 3 

different hospitals 

 

Patient meals (n = 410) 

 

Key personnel 

interviewed (n = 12) 

Overall was the total food waste 19%-

66% per meal service.  

Plate waste 6%-42%, Trolley waste 

26%-55%. Highest levels were found in 

elderly rehabilitation wards. A strong, 

direct correlation was seen between the 

general quality of the hospital meal 

service and the high amount of food 

wasted. There was a general tendency to 

serve too large portion sizes. Poor menu 

High:  

87% 
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comes to sustainability of a 

food system? 

 

descriptions was observed. A lack of 

ownership over the problem was seen in 

the majority of staff. 

Strotmann, C., 

Friedrich, S., 

Kreyenschmidt, J., 

Teitscheid, P., & 

Ritter, G. 

 

2017, Germany  

Comparing Food 

Provided and Wasted 

before and after 

Implementing 

Measures against 

Food Waste in Three 

Healthcare Food 

Service Facilities 

To reduce food waste in a 

hospital, a hospital cafeteria, 

and a residential home by 

applying a participatory 

approach in which the 

employees were integrated into 

the process of developing and 

implementing measures. 

Quantitative 

 

Pre- post study  

 

Head of nursing 

services, nurses, order 

assistants, dietician, 

hospital kitchen 

managers, service staff, 

social worker (n = 22) 

After implementing the measures the 

result of pre- and post measurement 

were compared. Average waste rate in 

the residential home was significantly 

reduced as well as in the cafeteria. 

Average waste rate remained constant in 

the hospital. Minimizing overproduction, 

work towards an individualization of 

food supply and establishing efficient 

communication structures involving all 

actors along the food supply chain 

contributes to decrease food waste. 

High:  

87% 

Tabash, M. I., 

Hussein, R. A., 

Mahmoud, A. H., 

El-Borgy, M. D., & 

Abu-Hamad, B. A. 

 

2016, Palestina 

 

Public Health 

Impact of an 

intervention 

programme on 

knowledge, attitude 

and practice of 

healthcare staff 

regarding 

pharmaceutical waste 

management, Gaza, 

Palestine 

To assess knowledge, attitude 

and practice (KAP) of 

healthcare staff regarding 

pharmaceutical waste 

management, and to determine 

the impact of an educational 

programme on the KAP survey 

items. 

Quantitative 

 

Pre- post 

intervention 

study 

 

Nurses, pharmacists, 

waste workers and 

administrators (n = 

530) 

Poor practice and poor knowledge levels 

was found in the pre-intervention phase. 

These levels improved to satisfactory 

levels in the follow-up phase. Attitudes 

was found to be positive through the 

whole study. The educational 

programme led to significant 

improvement in KAP of healthcare staff 

regarding pharmaceutical waste 

management. 

High:  

87% 
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Vogt, J., & Nunes, 

K. R. A. 

 

2014, Germany 

Recycling behaviour 

in healthcare: waste 

handling at work. 

To examine the introduction of 

a recycling system for 

disposable medical plastics 

with focus on the self-reported 

recycling behaviour at home 

and at work, including age, 

gender, situational and 

organisational factors. 

Quantitative 

 

Case study  

 

6 German hospitals  

Participants  

(n = 616) 

  

 

By making the recycling easy and by 

giving the personnel feedback of the 

recycled outcome will increase the 

motivation to recycle. 

Medium: 

57% 

Wormer, B. A., 

Augenstein, V. A., 

Carpenter, C. L., 

Burton, P. V., 

Yokeley, W. T., 

Prabhu, A. S., 

Harris, B., Norton, 

S., Klima, D. A., 

Lincourt, A. E., & 

Heniford, B. T.  

 

2013, USA 

The Green Operating 

Room: Simple 

Changes to Reduce 

Cost and Our Carbon 

Footprint 

To pioneering a Green OR 

Committee and trough that 

reduce the amount of waste 

coming from the OR, save 

money and effectively measure 

its success.  

Quantitative 

 

Implementation 

study 

Members from the 

surgical staff, fellows, 

residents, research 

resonnel, nursing, 

environmental services 

and administration 

Opportunity for saving 2.7 million liter 

of water was seen. Recycling of singel-

use devices started as well as of 

cardboard, paper, aluminium and plastic. 

General waste placed in red bins 

intended for biohazard waste decreased. 

Batteries were reused, foam padding was 

replaced by reusable gel paddings. A 

“power down” initiative reduced the 

OR´s energy consumption. All of this 

resulted in cost savings and decreased 

carbon emission from the OR.     

Medium: 

67% 
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BILAGA 5

Article/Study 
Reducing 
food waste 

Correct waste 
management 

Responsible use 
of resources 

 
Education 

Conrardy, Hillanbrand, Myers, & 

Nussbaum.  

(2010) USA 
 X X  

de Oliveira Furukawa, Kowal Olm 

Cunha, & da Luz Gonçalves Pedreira.  

(2016) Brazil 
 X X X 

de Oliveira Furukawa, Kowal Olm 

Cunha, da Luz Gonçalves Pedreira, & 

Beryl Marck.  

(2017) Brazil 

 X  X 

Dias-Ferreira, Santos, & Oliveira.  

(2015) Portugal X  X  
Martin, Yanez, & Treggiari. 

(2017) USA  X X X 
Mostafa, Shazly, & Sherief. 

(2009) Egypt  X  X 
Ofei, Holst, Rasmussen, & Mikkelsen. 

(2014) Denmark X  X  
Patrick, & Capetola. 

(2011) Australia   X X 
Perrego, K. 

(2017) USA  X X X 
Petterwood, & Shridhar. 

(2009) Australia   X  
Somner, Stone, Koukkoulli, Scott,  

Field, & Zygmunt. 

(2008) UK 
  X  

Sonnino, & McWilliam. 

(2011) UK X  X  
Strotmann, Friedrich, Kreyenschmidt, 

Teitscheid, & Ritter. 

(2017) Germany  
X  X X 

Tabash, Hussein, Mahmoud, El-Borgy, 

& Abu-Hamad. 

(2016) Palestine 
 X X X 

Vogt, & Nunes. 

(2014) Germany  X X  
Wormer, Augenstein, Carpenter, 

Burton, Yokeley, Prabhu, Harris, 

Norton, Klima, Lincourt, & Heniford. 

(2013) USA 

 X X X 
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BILAGA 6 
Nedan följer en lista som beskriver vad sjuksköterskor kan göra för att bedriva en klimatmässigt 

hållbar omvårdnad i det dagliga kliniska arbetet.  

 

 

 

•Tillgodose	individuella	önskemål	och	portionsstorlekar.	

•Gör	det	möjligt	för	patienten	att	välja	mellan	olika	alternativ.

Personcentrera 
uppläggandet av mat:

•Handha	tydlig	skriftlig	och	muntlig	information

•Gör	informationen	tillgänglig	för	patienter	och	närstående:	

•Menyer	eller	informationsblad	om	maten	på	avdelningen.

God kommunikation 
rörande maten:

•Se	till	att	det	finns	återvinningsstationer	för:	

•läkemedel,	plast,	metall,	papper,	kartong,	pant,	glas,	
elektronik	etc.

Praktisera korrekt 
avfallshantering:

•Se	till	att	de	är	användarvänliga	och	tillgängliga

•Tydlig	information	och	skyltning
Återvinningsstationer: 

•Går	det	att	minska?

•Är	det	möjligt	att	byta	till	återanvändningsbart?

Minska användandet av 
engångsartiklar:

•Stäng	av	medicinteknisk	utrustning	när	de	inte	används

•Stäng	av	vattenkranen	när	du	inte	har	händerna	under	
vattnet.

Spara resurser:

•Starta	ett	"Grönt	team"	på	arbetsplatsen!
•Våga	vara	drivande!

Interdisciplinärt samarbete 
i fråga om mat och 
avfallshantering:

•Ur	en	klimatmässigt	hållbar	synvinkel.

•Led,	utvärdera	och	dokumentera	systematiskt	
förbättringsarbete	på	arbetsplatsen.

Identifiera områden i 
behov av förbättring:

• Samla	in	data	över	matsvinn,	resurs	användning	och	
avfallshantering	(t.ex.	återvinning).

•För	att	möjliggöra	utvärdering	av	förbättringsarbetet.	
Informationsinsamling:

• Till	klimatmässigt	hållbara	arbetssätt.

• Ta	tillvara	på	människors	idéer	och	initiativ	för	att	skapa	en	
miljö- och	klimatmässigt	hållbar	omvårdnad	och	HoSjv.

Inspirera kollegor, 
patienter och närstående:


