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Sammanfattning 

Bakgrund: Säker vård är en hörnsten i vård- och omsorgsarbetet, trots det 

förekommer vårdskador. Vårdskador är inte enbart individorsakade utan också 

systemorsakade. Säkerhetskultur har visat sig påverka patientsäkerheten. I 

sjuksköterskans ansvar ingår praktiserandet av god och säker vård och forskning har 

visat att sjuksköterskor har en påverkan på patientdödligheten. Därför är det 

betydelsefullt att identifiera sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar 

säkerhetskulturen för att förbättra patientsäkerheten. 

Syfte: Att identifiera sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar 

säkerhetskulturen med utgångspunkt i modellen för patientsäkerhetskultur av 

Sammer et al. (2010). 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar från sökningar i 

databaserna PubMed och CINAHL. Materialet analyserades deduktivt utifrån en 

modell av patientsäkerhetskultur. 

Resultat: Ett flertal upplevelser av faktorer som påverkar säkerhetskulturen 

identifierades. Tydlighet i ansvars- och rollfördelning samt brist på information och 

utbildning var problemområden. Teamarbete och kommunikation var viktigt i en 

fungerande säkerhetskultur. Tydliga riktlinjer bidrog positivt till 

patientsäkerhetsarbetet och säkerhetskulturen. Att lära sig av varandra och av 

tidigare misstag samt att diskutera öppet med varandra och inte skuldbelägga 

påverkade förbättringsarbetet positivt. Ledarskap, organisation och resursfördelning 

spelade en viktig roll i att forma sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Slutsats: En ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om vad som påverkar 

säkerhetskulturen kan främja patientsäkerheten. En öppen kommunikation, 

kollegialt samarbete samt medvetenhet om risker och resurser möjliggör en god och 

säker vård. Ledarskapet har en viktig funktion för att kunna ge personalen 

förutsättningar att lyckas arbeta patientsäkert.  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, patientsäkerhet, sjuksköterska, säkerhetskultur, 

upplevelser. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Abstract 

Background: Safe practice is an important element in nursing, yet adverse events 

occur. Adverse events are not only caused by individuals, but also systems. Safety 

culture has been shown to affect patient safety. To practice safe care is a nurse’s 

responsibility and research has shown that nurses have an impact on patient death. 

Therefore, it’s important to identify nurses’ experiences of factors affecting safety 

culture to improve patient safety. 

Aim: To identify nurses’ experiences of factors affecting safety culture based on the 

model of patient safety culture by Sammer et al. (2010). 

Method: A literature review based on 15 scientific articles from searches in PubMed 

and CINAHL. The material was analysed deductively using a safety culture model. 

Results: Several experiences and factors affecting safety culture were identified. 

Clarity in allocation of roles and responsibilities and lack of information and training 

were problem areas. Teamwork and communication were important in a functional 

safety culture. Clarity in guidelines affected patient safety work and safety culture 

positively. Learning from others and past mistakes as well as speaking openly and 

not blaming others had a positive effect on quality improvement. Leadership, 

organization and resource allocation were important in forming nurses’ work 

environment. 

Conclusion: Awareness among nurses of factors affecting safety culture can 

improve patient safety. Open communication, cooperation and awareness of risks 

and resources facilitate good and safe care. Leaders play key roles in providing 

necessary conditions for staff to be successful in safety work. 

 

Keywords: Experiences, literature review, nurse, patient safety, safety culture. 
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1. Inledning 

Redan tidigt i sjuksköterskeutbildningen görs studenter medvetna om 

säkerhetsaspekten i de vårdmoment som tränas och som sedan ska utföras på egen 

hand som legitimerad sjuksköterska. Stor vikt läggs vid evidens, noggrannhet och 

säkerhetstänk. Denna medvetenhet kring säkerhet fortsätter under utbildningen och 

den verksamhetsförlagda utbildningen har inneburit att säkerhetskultur upplevts i 

praktiken. Attityder som ’såhär har vi alltid gjort’ och ’sådär noga kommer du inte 

vara när du är färdig’ har lämnat ett starkt intryck av det glapp som finns mellan 

sjuksköterskeutbildningens visioner och vad som praktiseras i verkligheten efteråt. 

Insikten att sjuksköterskan har stor betydelse för gruppdynamiken på arbetsplatsen 

samt en ledande roll i formandet av sjuksköterskestudenters förhållningssätt till 

patientsäkerhet via handledarskapet har blivit tydligare för varje termin som gått. 

Mot bakgrund av detta väcktes intresset för hur sjuksköterskor upplever 

säkerhetskultur, för sjuksköterskans möjligheter att påverka och främja 

säkerhetskulturen samt vilken betydelse det kan få i praktiken. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrund presenteras en redogörelse för patientsäkerhetsrörelsen internationellt 

och nationellt. Vidare förklaras och beskrivs vårdskador, patientsäkerhet och 

säkerhetskultur. En modell för patientsäkerhetskultur presenteras och 

sjuksköterskans roll och ansvar i patientsäkerhetsarbetet beskrivs. 

 

2.1 Patientsäkerhetsrörelsen 

En internationell rörelse kring patientsäkerhet började växa fram i början av 2000-

talet då konsensusrapporten To err is human – building a safer health system 

publicerades i USA av Institute of Medicine (IOM, 2000). I rapporten skattades 

antalet dödsfall inom den amerikanska sjukvården årligen till 98,000, vilket kan 

jämföras med att ett stort flygplan skulle störta dagligen med dödlig utgång för alla 

passagerare. Medvetenheten om att antalet skador i den amerikanska sjukvården 

hade en alldeles för hög nivå ökade direkt och likaså intresset för 

patientsäkerhetsfrågor. Patientsäkerhetsrörelsen tog inspiration från 

säkerhetsarbetet i högriskverksamheter som kärnkraftsindustrin och trafikflyget 
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medan forskningen inriktades på att kartlägga säkerhetsproblem och dess 

bakomliggande orsaker. Vårdverksamheter uppmanades i sin tur att utveckla sina 

egna robusta säkerhetssystem för att skapa barriärer mot risker och vårdskador 

(Lindh & Sahlqvist, 2012). 

   Rapporten To err is human (IOM, 2000) fick även stor internationell spridning 

och påverkade den roll som patientsäkerhetsfrågorna fick inom kvalitetsarbetet i 

hela Europa liksom övriga delar av världen. Tre år senare kom rapporten Crossing 

the quality chasm: A new health system for the 21st century (IOM, 2001) som 

visade att många patienter inte får den evidensbaserade vård som de har rätt till. En 

ny modell för kvalitetsarbete rekommenderades med sex grundläggande 

perspektiv: säker vård, evidensbaserad vård, patientfokuserad vård, vård som ges i 

tid, effektiv vård, och jämlik vård. Denna modell har implementerats i flera 

internationella sjukvårdssystem, inkluderat det svenska (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

   De sex perspektiven utgjorde grunden för Socialstyrelsens vägledning God vård 

– om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

(2006). Samma år inledde Sverige en nationell satsning på säker vård där samtliga 

landsting och regioner deltar under samordning av Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL. Regeringen tillsatte en offentlig utredning (SOU 2008:117) vars 

betänkande följdes av införandet av dagens Patientsäkerhetslag (SFS 2010:650). 

 

2.2 Vårdskador 

En vårdskada definieras av Patientsäkerhetslagen som  

 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 

1. är bestående och inte ringa, eller 

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.  

(PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 5 §) 

 

Den vanligaste typen av vårdskada är vårdrelaterade infektioner (VRI). Andra 

exempel på vårdskador är fallskador, trycksår eller läkemedelsrelaterade skador 

(Socialstyrelsen, 2017c). 

   För att kunna minska antalet och förebygga vårdskador måste vården göra 

kartläggningar och identifiera orsaker (Socialstyrelsen, 2017c). Genom att ta 
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lärdom av positiva såväl som negativa erfarenheter kan förståelsen för bidragande 

faktorer till avvikelser öka och verksamheten kan förändras och vårdkvaliteten 

förbättras (Socialstyrelsen 2018).  

   Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

skall av vårdgivare enligt 5 §, kap. 3 i Patientsäkerhetslagen anmälas till 

Institutionen för Vård och Omsorg (IVO). Inom Regioner kallas detta för en Lex 

Maria-anmälan och inom kommunal verksamhet för Lex Sarah-anmälan. År 2017 

tog IVO emot 2,680 anmälningar enligt Lex Maria. De flesta av dessa 

anmälningarna tillhörde händelsekategorin vård och behandling (Inspektionen för 

Vård och Omsorg, 2018). 

   Markörbaserad journalgranskning (MJG) ger också en bild över hur många 

vårdskador som inträffar. I en sådan granskning används ett slumpvis urval av 

journaler från sjukhusvårdtillfällen och utifrån markörer som kan indikera skada 

räknar man ut antal vårdskador (Resar, Rozich & Classen, 2003). Genom MJG 

konstaterades det att vårdskador inträffade vid drygt 110,000 vårdtillfällen år 2017 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Resultatet av studien som Nilsson et 

al. (2018) gjorde om MJG visade att vårdskador ökade i de fall som patienten var 

inlagd på en annan vårdavdelning än den vars specialitet tillhör patientens åkomma 

och detta kunde även relateras till sjuksköterskebrist. 

   Förutom ett lidande för patienten innebär vårdskador också stora kostnader för 

hälso- och sjukvården. Det är ett slöseri med resurser, arbetstid och behandling 

eftersom vårdskador medför onödiga kostnader. Genom de satsningar och 

mätningar som gjorts de senaste åren har bilden blivit tydligare över hur många 

som drabbas och vilka vårdskador det handlar om (SKL, 2013b). 

   En vårdskada i Sverige beräknades år 2007 kosta 48 000 kronor i merkostnader 

och totalt sett i hela landet landade den uppskattade kostnaden för vårdskador på 

sex miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2008). Tio år senare konstaterades den extra 

kostnaden för vårdskador vara närmare nio miljarder vilket motsvarar 13-14 

procent av kostnaden för all akut somatisk sjukhusvård (SKL, 2018). 

 

2.3 Patientsäkerhet 

Det finns två olika synsätt för att förklara uppkomsten till vårdskador: Det 

individbaserade synsättet och det systembaserade. Utifrån ett individbaserat 
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synsätt läggs skulden för vårdskador på enskilda personer. Den som har begått ett 

misstag blir en syndabock och de åtgärder som följer av misstaget, där även former 

av bestraffning inkluderas, riktas ensidigt mot den skyldige. Orsaker till 

vårdskador är att individen inte har fokuserat på uppgiften, varit okoncentrerad, 

slarvig, oaktsam, distraherad, nonchalant, vårdslös, glömsk eller rent av lat. 

Åtgärder utformas för att korrigera eller bestraffa individen genom att förmana, 

tillrättavisa och införa fler regler och rutiner (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

   Patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården har gått från ett individbaserat 

synsätt till ett systembaserat. Det systembaserade synsättet fokuserar på det 

vårdsystem som individen befinner sig i. Orsaker till vårdskador går att finna i 

brister i verksamhetens rutiner, planering, arbetsmiljö, bemanning, 

kompetensutveckling, ledarskap, organisation med mera. Den så kallade mänskliga 

faktorn kan i det systembaserade synsättet både bidra till och motverka misstag. 

Individen är alltså ansvarig för sina handlingar i vårdsystemet men systemet måste 

i sin tur stödja personal som arbetar i riskutsatta situationer så att risker och skador 

kan minimeras. Säkerhetsåtgärder utformas därmed utifrån både individen och 

systemet och för individen innebär detta att det ska vara lätt att göra rätt och svårt 

att göra fel (Lindh & Sahlqvist, 2012). Det finns i dag olika teorier och modeller 

som förklarar det systembaserade synsättet på patientsäkerhet. Ett exempel på en 

sådan modell är Schweizerostmodellen som är baserad på Reasons (1995) teori om 

aktiva och latenta misstag. 

 

2.5 Säkerhetskultur 

Kultur är ett brett begrepp som kan beskrivas väldigt olika beroende på vilken 

forskningstradition som präglar definitionen. En generell definition är dock att en 

kultur innehåller all gemensam kunskap, förväntningar och trosföreställningar hos 

en grupp (Culture, 2014). Säkerhetskultur som begrepp och koncept har sin 

upprinnelse från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 då det blev uppenbart att 

säkerhet borde ingripa mer än enbart teknik och att orsaken till olyckan inte bara 

handlade om brister i teknik och beteende. Ledarskap, lärande, ansvar samt 

attityder och värderingar ingår också i orsaksförklaringar kopplat till olyckan och 

uttrycket säkerhetskultur föddes (Reiman & Rollenhagen, 2013).  
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   På 2000-talet började hälso- och sjukvården intressera sig för säkerhetskultur och 

mätningar började göras 2008, med bredare spridning sedan 2011 (Socialstyrelsen, 

2017a). Säkerhetskultur är nu ett allt mer vanligt förekommande begrepp inom 

hälso- och sjukvården och kan ses som en kultur i kulturen, det vill säga en mindre 

kultur som finns i en specifik kontext men ändå inom den stora kulturen i 

samhället. Säkerhetskulturen beskrivs av Sveriges Kommuner och Landsting som 

vårdenheters förhållningssätt och attityder på grupp- och individnivå som är av 

betydelse för patientsäkerheten (SKL, 2013a). 

   Säkerhetskultur består även av normer och värderingar, det vill säga saker som 

är viktiga för vårdpersonal och det som styr deras agerande. Attityder och 

värderingar påverkar beteenden på alla nivåer i hälso- och sjukvården (SKL, 

2018). Våra individuella förhållningssätt, attityder till varandra och vår 

gemensamma uppmärksamhet kring risker inom hälso- och sjukvård är ytterligare 

en beskrivning av säkerhetskultur, enligt Socialstyrelsen (2017b). Det finns även 

en tydlig koppling mellan en stark säkerhetskultur och hög patientsäkerhet (ibid.).  

   Säkerhetskultur identifieras som ett kärnelement bestående av ett flertal insatser 

för att förbättra patientsäkerheten och anses som grundläggande i satsningar för 

denna förbättring. Ett flertal studier pekar på ett bättre utfall avseende 

patientsäkerhet och vårdskador när säkerhetskulturen har lyfts fram i 

organisationen (Weaver et al. 2013). För att ringa in vad säkerhetskultur innebär i 

praktiken kan det sammanfattas som de förhållningssätt, insikter, beteenden och 

roller samt den kommunikation och öppenhet hos dem som arbetar inom en 

verksamhet (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

2.6 Teoretisk modell för patientsäkerhetskultur 

Med bakgrund av rapporten To err is human – building a safer health system och 

Institute of Medicine (2000) rekommendation att säkerhetskultur bör vara ett 

organisatoriskt mål för hälso- och sjukvårdsorganisationer har Sammer, Lykens, 

Singh, Mains och Lackan (2010) gjort en litteraturöversikt över ämnesområdet 

säkerhetskultur. Utifrån det kunskapsläget utförde de även en kvalitativ 

metaanalys som genererade en modell av patientsäkerhetskultur bestående av sju 

subkulturer: teamarbete, kommunikation, lärande, rättvisa, ledarskap 
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evidensbaserad vård och personcentrad vård. Varje subkultur beskrevs med hjälp 

av en rad kännetecken som kunde kopplas till den (ibid.). 

   Teamarbete beskrivs som en subkultur som ska genomsyras av en kollegial anda, 

samarbete och samverkan inom och mellan vårdgivare, ledning och övrig personal. 

Relationer ska vara öppna, trygga, respektfulla och flexibla. Exempel på 

kännetecken som kan kopplas till subkulturen teamarbete är flexibilitet, 

hjälpsamhet och psykologisk trygghet (Sammer et al., 2010). 

   Kommunikation klargör att det behövs en tydlighet i kommunikationen och en 

struktur i språket som en del i strategier för kommunikation, vilket beskrivs som 

en kritisk komponent av säkerhetskulturen. Det är även viktigt att strukturerat 

kunna överföra information i och med överlämningen av en patient från en enhet 

till en annan. Dessutom värnas rättigheten och skyldigheten att ifrågasätta vården 

av en patient och att stå upp för patienten, oavsett vilken position den enskilda 

personalen i fråga har i organisationen. Exempel på kännetecken som kan kopplas 

till subkulturen kommunikation är tydlighet, transparens och struktur i 

överföringen av information (Sammer et al., 2010). 

   Lärande innefattar i stort att organisationen och dess personal tar del av och lär 

sig av misstag samt söker möjligheter till att förbättra vården. Personalen ska även 

få tillgång till utbildning och träning i patientsäkerhet. En lärandekultur skapar 

medvetenhet kring säkerhetsfrågor hos personalen och gynnar en miljö som 

uppmuntrar lärande. En lärandekultur använder sig av grundorsaksanalys (GOA) 

för att utreda vårdskador, avvikelser eller andra händelser som kan leda till 

vårdskada för att kunna ta lärdom av det som kan förbättras. Exempel på 

kännetecken som kan kopplas till subkulturen lärande är proaktivt arbete, att lära 

sig av varandra/kollegialt lärande och belöning för framgångsrikt arbete (Sammer 

et al., 2010). 

   Rättvisa sammanfattas som en kultur som erkänner misstag som ett fel i systemet 

snarare än i individen. Detta innebär dock inte att individen inte hålls ansvarig för 

sina handlingar. En rättvis kultur ska inte vara skuldbeläggande när det kommer 

till rapportering av avvikelser och det ska inte förekomma straff för 

systemorsakade handlingar. Exempel på kännetecken som kan kopplas till 

subkulturen rättvisa är icke skuldbeläggande, tillit och förtroende samt systemsyn 

(Sammer et al., 2010). 



 

7 
 

   Ledarskap var ett övergripande tema i litteraturen och innebär enligt modellen 

att ledare bekräftar hälso- och sjukvårdsmiljön som en miljö med hög risk. Ledare 

ska eftersträva att personalen ska ha kompetens och även se till att det finns 

tillräckligt med resurser. Dessutom ska ledare bygga upp strukturer och strategier 

för att kunna vägleda i säkerhetsprocesser och utfall. Exempel på kännetecken som 

kan kopplas till subkulturen ledarskap är ansvarsskyldighet, prioritering, resurser, 

engagemang, att vara en förebild och stöd (Sammer et al., 2010). 

   Evidensbaserad vård sammanfattas i att omvårdnad av patienter ska baseras på 

evidens, bland annat genom användandet av standardiserade processer, protokoll, 

checklistor och riktlinjer för att upprätthålla en säkerhetskultur. Exempel på 

kännetecken som kan kopplas till subkulturen evidensbaserad vård är pålitlighet 

och att arbeta enligt vedertaget bruk (Sammer et al., 2010). 

   Personcentrerad vård beskrivs som en subkultur bestående av ett synsätt där 

vården av patienten och dennes familj är den huvudsakliga anledningen till att 

vården existerar. En kultur där patienten inte bara är en aktiv deltagare i den egna 

vården utan också fungerar som en länk mellan sjukhuset och samhället. Den 

personcentrerade kulturen ger ett löfte om att värdesätta patienten genom att 

ombesörja en helande miljö under vårdtiden och främja välmående genomgående i 

omvårdnaden. Patientens perspektiv och delaktighet i vården kan användas för att 

få insikt i systemfel och kan skapa en atmosfär där diskussioner leder till 

patientsäkert agerande. Exempel på kännetecken som kan kopplas till subkulturen 

personcentrerad vård är medkänsla och omtanke, patientupplevelser och 

patientberättelse (Sammer et al., 2010). 
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Figur 1. Illustration av säkerhetskultur, dess subkulturer och respektive subkulturs kännetecken. 
 
 

2.7 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska som tydliggör den kompetens och det självständiga 

ansvar för omvårdnad av patienter som ingår i sjuksköterskans yrkeskunnande. 

Den legitimerade sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning, 

vilket innebär att kontinuerligt utveckla och fördjupa sin kompetens utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt (ibid.). Efter rapporten Crossing the Quality Chasm (IOM, 2001) 

tog Institute of Medicine fram fem kärnkompetenser för att förbättra 

utbildningarna av hälso- och sjukvårdens professioner – patientcentrerad vård, 

interdisciplinerat teamarbete, evidensbaserad praktik, kvalitetsförbättring och 

information (IOM, 2003). Quality and Safety Education for Nurses la till en sjätte 

kärnkompetens, säker vård, för sjuksköterskeprofessionen, vilket definierades som 

arbetet att minimera risken för att patienter och vårdgivare skadas, både genom 

effektiva system och individuell prestation (Cronewett et al., 2009). 

   Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) slår fast att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt så att kraven på en god vård 

uppnås, vilket bland annat innebär att vården ska vara av god kvalitet samt 
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tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:650) bestämmer vidare att för att uppnå kravet på 

god vård ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten i detta syfte 

(3 kap, 1§) samt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador (3 kap, 2 §). Hälso- och sjukvårdspersonal har en 

skyldighet enligt lagen att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (PSL, 6 kap, 1§), på ett sätt som bidrar till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls (kap 6, 4 §), och har ett ansvar för hur hen fullgör sina 

arbetsuppgifter (kap 6, 2 §). Patientsäkerhetslagen specificerar också en 

rapporteringsskyldighet när det gäller vårdskador som även inkluderar risker för 

vårdskador förutom de händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada (6 kap, 4 §). 

   Tidigare forskning har visat att sjuksköterskans roll i vården har ett direkt 

samband med patientsäkerheten. Aiken et al. (2014) fann att 

sjuksköterskebemanningen och sjuksköterskornas akademiska kompetens hade ett 

samband med antalet dödsfall av inneliggande patienter. En större andel 

sjuksköterskor bland omvårdnadspersonalen har även visat sig ha ett samband med 

lägre odds av patientdödlighet (Aiken et al., 2017). Säkerhetskulturen har i sin tur 

visat sig vara relaterad till villigheten hos vårdpersonal att implementera 

evidensbaserad och personcentrerad vård (Olsson, Forsberg & Bjerså, 2016). 

Slutligen visade Smeds-Alenius, Tishelman, Lindqvist, Runesdotter och McHugh 

(2016) att patienter som vårdades på sjukhus där en stor proportion av 

sjuksköterskorna rapporterade utmärkt kvalitet på vården hade en 23 procent lägre 

risk att dö under en 30-dagars inneliggande period än patienter som vårdades på 

sjukhus där sjuksköterskorna rapporterade låg kvalitet. Sjuksköterskor kan därmed 

anses ha en viktig funktion i att förse patienter med säker vård och deras 

upplevelser av vårdkvaliteten kan ses som en indikator för hur säker vården är i 

praktiken. 

 

2.8 Problemformulering 

Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete är en viktig aspekt för att förebygga 

vårdskador och handlar såväl om ett systemiskt förebyggande arbete som ett 

individuellt ansvarstagande. Trots ett väl etablerat patientsäkerhetsarbete nationellt 
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såväl som internationellt, är vårdskador ett utbrett problem i hälso- och sjukvården. 

Vårdskador innebär förutom en ekonomisk belastning på samhället även ett stort 

lidande för den enskilda personen. Enligt lag ska hälso- och sjukvården bedriva en 

god och säker vård, där sjuksköterskan har specifika skyldigheter. Tidigare 

forskning har visat att säkerhetskulturen har betydelse för patientsäkerheten och 

sjuksköterskans roll, närvaro och omvårdnadsansvar i alla vårdsammanhang 

medför en möjlighet att påverka den rådande säkerhetskulturen. Det finns dock en 

bristande kunskap i vilka faktorer som påverkar säkerhetskulturen både negativt 

och positivt. Därmed är det viktigt att identifiera sjuksköterskors upplevelser av 

vilka faktorer som påverkar säkerhetskulturen för att kunna ge sjuksköterskor 

kunskap om hur de kan främja säkerhetskulturen och därmed förbättra 

patientsäkerheten. 

 

3. Syfte 

Att identifiera sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar 

säkerhetskulturen med utgångspunkt i modellen för patientsäkerhetskultur av 

Sammer et al. (2010). 

 

4. Metod 

I metodavsnittet presenteras design, datainsamling och urval samt värdering av 

artiklars kvalitet. Vidare beskrivs författarnas tillvägagångssätt samt hur analys 

och tolkning av data har genomförts. Slutligen presenteras etiska överväganden. 

 

4.1 Design 

En litteraturöversikt har använts som design för att besvara syftet. Enligt Friberg 

(2017) innebär en litteraturöversikt att sammanställa aktuell forskning för att skapa 

en översikt av kunskapsläget inom ett valt ämnesområde. Enligt Polit & Beck 

(2017) bör enbart originalartiklar från forskning väljas till en litteraturöversikt. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier i litteratursökningen var att artiklarna skulle vara peer reviewed 

(kollegialt granskade), skrivna på engelska och publicerade mellan 2014 och 2019. 

För att kontrollera om artiklarna var peer reviewed användes webbplatsen Ulrichs 
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web (http://ulrichsweb.serialssolutions.com). Studier från alla vårdmiljöer, 

avdelningar och verksamheter inkluderades, men artiklar inom psykiatrisk 

omvårdnad som berörde säkerhetskultur i en sådan kontext att det inte går att 

generalisera till allmän/somatisk omvårdnad exkluderades. 

   Insamlingen av data som låg till grund för litteraturöversiktens resultat har skett 

genom sökning av artiklar i databaserna National Library of Medicine (PubMed) 

och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) under 

perioden januari till mars 2019. För att hitta ytterligare artiklar som stämmer 

överens med litteraturöversiktens syfte har också manuella sökningar gjorts, vilket 

enligt Forsberg och Wengström (2015) är en av sökstrategierna som finns att tillgå 

vid arbete med litteraturöversikter. I de fall då artiklars referenslistor har granskats 

och andra intressanta studier har hittats har sekundärsökningar genomförts 

manuellt. 

   Vid sökningarna i databaserna har relevanta sökord i olika kombinationer 

använts, med utgångspunkt i litteraturöversiktens syfte. De centrala sökord som 

har använts är Nurse, Experiences, Safety culture, Patient safety och Factors. 

Booleska termer och trunkering av sökord har använts som hjälp för att avgränsa 

och bredda sökningen, vilket beskrivs av Forsberg och Wengström (2015) som en 

hjälp i sökningen. Den booleska termen OR har använts för sökord som 

förekommer i olika kombinationer och formuleringar men med samma innebörd, 

och den booleska termen AND har använts för att begränsa sökningen till 

sökresultat som innehåller båda eller fler sökord. Vid sökning i databasen 

CINAHL har sökmotorns förslag på synonymer eller besläktade ord (exempelvis 

”nurse or nurses or nursing”) till de centrala sökorden använts i två av 

sökningarna. För att ytterligare rikta sökningen har några av sökorden 

kategoriserats till ”MeSH topic” och ”MeSH major topic,” vilket innebär att 

sökorden ska vara centrala nyckelord i artiklarna. Sökordet organizational culture 

användes eftersom det var ett vanligt förekommande nyckelord bland artiklar som 

berörde ämnet säkerhetskultur. Se bilaga 1 för tabell över sökstrategin. 

 

4.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att värdera kvaliteten på artiklarna har granskningsmallar från Högskolan 

Dalarna varit ett stöd för att systematiskt granska artiklarnas kvalitet och få en 
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övergripande bedömning. Tre huvudkriterier var enligt författarna ett krav för god 

kvalitet: Ett trovärdigt presenterat resultat, en tydlig och trovärdigt beskriven 

metod och tillvägagångssätt samt text skriven på ett språkligt korrekt sätt och som 

inte lämnade utrymme för feltolkningar. Dessa krav tillsammans med graderingen 

låg, medel och hög kvalitet efter granskning enligt mallen utgjorde slutgiltig 

kvalitetsgrad. Enbart artiklar med kvalitetsgrad medel eller hög inkluderades till 

resultatet. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Författarna har under arbetets gång delat lika på arbetet och har haft kontakt 

dagligen för diskussion kring litteraturöversikten. Artikelsökningar har gjorts både 

enskilt och tillsammans och har diskuterats genomgående under 

sökningsprocessen. För att säkerställa att datainsamlingen genom litteratursökning 

i databaser utfördes på ett korrekt och ändamålsenligt sätt bokades en bibliotekarie 

på Högskolan Dalarna för vägledning och undervisning i databassökning och 

sökstrategier. Allt material av intresse för litteraturöversikten och alla texter som 

författarna har skrivit under arbetets gång har sparats på en hårddisk online så att 

författarna därmed har givits möjlighet att följa varandras arbetsgång.  

   Tillvägagångssättet för sökningarna har dokumenterats noggrant genom 

skärmdumpning av datorbildskärmen där exakta sökordskombinationer i databasen 

visas och sökstrategin har även noterats i ett separat dokument. Detta gjordes för 

att senare kunna presentera sökningarna i sökmatrisen på ett korrekt sätt. 

Diskussioner kring artiklar av intresse för resultatet har kontinuerligt skett 

författarna emellan både genom kontakt online och via fysiska träffar. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes tillsammans via fysiska träffar för att 

säkerställa att båda författarna var överens om kvaliteten hos artiklarna. 

 

4.5 Analys och tolkning av data 

Den teoretiska modellen för patientsäkerhetskultur av Sammer et al. (2010), som 

har redogjorts för ovan, har använts för att deduktivt analysera materialet. En 

deduktiv analysmetod innebär att utifrån generaliseringar dra slutsatser om 

enskildheter (Polit & Beck, 2017). I denna litteraturöversikt utgör modellen av 

patientsäkerhetskultur dessa generaliseringar. De kännetecken som Sammer et al. 
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(2010) kopplar till de olika subkulturerna har använts för att identifiera 

sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar subkulturerna (se Figur 1). 

Dessa upplevelser har sedan kategoriserats till tillhörande subkultur. Resultatet har 

således kategoriserats efter de sju subkulturer som utgör säkerhetskulturen enligt 

Sammer et al. (2010). 

 

4.6 Etiska överväganden 

God etik är viktig inom all vetenskaplig forskning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) bör etiska aspekter alltid övervägas vid genomförandet av en 

litteraturöversikt, och artiklar till resultatet bör alltid väljas utifrån ett etiskt 

perspektiv. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) anför att 

vid all forskning som berör människor ska etiska principer tillämpas och de risker 

och belastningar för de individer eller grupper som involveras i forskningen ska 

övervägas. Författarna har därmed enbart inkluderat studier till litteraturöversikten 

som har genomgått en etisk prövning och/eller har ett trovärdigt etiskt resonemang 

i förhållande till den genomförda studien. 

   Författarna till denna litteraturöversikt har sammanställt innehållet i artiklarna 

som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat på ett objektivt och 

sanningsenligt sätt för att undvika förvrängning av fakta. Litteraturöversikten har 

skrivits med en medvetenhet om att språket samt de ordval och formuleringar som 

används har betydelse, och har till bästa förmåga undvikit att vinkla resultatet mot 

någon förutfattad slutsats. Analys och översättning av artiklar som är skrivna på 

engelska har inte bedömts innebära någon större risk för faktafel, då båda 

författarna till denna litteraturöversikt besitter goda kunskaper i det engelska 

språket och en av författarna har även akademisk utbildning i engelska på 

högskolenivå. 

 

5. Resultat 

Som grund för resultatet i denna litteraturöversikt ligger 15 vetenskapliga artiklar 

varav åtta med kvalitativ ansats och sju med kvantitativ ansats. Studierna har 

bedrivits i länderna Australien, Iran, Jordanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, 

Sydkorea, Turkiet och USA. Se bilaga tre för en sammanställd artikelmatris. 
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   Resultatet har kategoriserats utefter de sju subkulturerna i modellen för 

patientsäkerhetskultur av Sammer et al. (2010). Sjuksköterskors upplevelser av 

faktorer som påverkar säkerhetskulturen har därmed presenterats under följande 

huvudrubriker: teamarbete, kommunikation, lärande, rättvisa, ledarskap, 

evidensbaserad vård och personcentrad vård. 

 

5.1 Teamarbete 

Enligt Sammer et al. (2010) innebär subkulturen teamarbete en kollegial anda där 

relationer är öppna, trygga, respektfulla och flexibla. Teamarbete innebär även ett 

samarbete och samverkan inom och mellan vårdgivare (ibid.). 

   Sjuksköterskor upplevde stöd från andra professioner som viktigt i 

patientsäkerhetsarbetet (Danielsson et al., 2014). Ömsesidigt stöd mellan 

sjuksköterskor och läkare upplevdes bidra till ett öppet klimat där sjuksköterskor 

kände att de utan att störa kunde komma med frågor till läkarna. Sjuksköterskor 

upplevde även att ansvarsfördelning inom teamet var en viktig faktor för 

patientsäkerheten. De ville ha en rimlig nivå av ansvar och upplevde att en del av 

det ansvar som de har borde ligga hos läkarna. Sjuksköterskor tog även på sig 

ansvar som kunde delegeras till undersköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att 

en hög personalomsättning på vårdenheten påverkade relationerna negativt (ibid.). 

   Brist i tydligheten i ansvar- och rollfördelning i teamet beskrevs av 

Farokhzadian, Dehghan Nayeri och Borhani (2018) som en faktor som hämmar 

effektiviteten i rollerna och äventyrar patientsäkerheten, liksom motstånd till att 

implementera roller och ansvar, brist på utbildning om rollerna och att inte förstå 

vilken plats man har i teamarbetet. Sjuksköterskorna i studien upplevde också att 

vidareutbildning inte gjorde det lättare att etablera en tydlig roll med nytt ansvar i 

teamet, och därmed ansågs inte vidareutbildning ha någon karriärmässig fördel 

(ibid.). 

   Farokhzadian et al. (2018) och Ridelberg, Roback och Nilsen (2014) lyfter i sina 

studier att sjuksköterskor upplevde att hierarkiska skillnader i teamet fungerade 

som ett hinder för patientsäkerheten respektive förbättrad patientsäkerhetskultur. 

Sjuksköterskor upplevde att läkare inte accepterar sjuksköterskors åsikter och 

förslag samt inte använder sig av deras kunskap, vilket orsakade stress, brist på 

motivation och osäkerhetskänslor hos sjuksköterskorna. Läkare beskrevs också 
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som motvilliga att delta i säkerhetsfrågor, vilket påverkade teamarbetet negativt. 

Sjuksköterskor upplevde att deras prestationsförmåga påverkades negativt av 

oprofessionellt och olämpligt kommunicerande samt en ovänskaplig ton bland 

sjuksköterskekollegor, vilket även försämrade patientsäkerheten. De ansåg att 

ledare hade en roll i att främja professionella relationer, uppmuntra 

multidisciplinärt samarbete och lösa kommunikationssvårigheter mellan 

sjuksköterskor och andra hälso- och sjukvårdsgivare (Farokhzadian et al., 2018). 

    

5.2 Kommunikation 

Enligt Sammer et al. (2010) innebär subkulturen kommunikation att strukturerat 

och tydligt överföra information i överlämningen av en patient, där 

kommunikationsstrategier är viktigt. Rätten och skyldigheten att ifrågasätta vården 

av en patient och stå upp för denne oavsett position i personalstyrkan lyfts också 

fram som viktiga komponenter av subkulturen kommunikation (ibid.).  

    Flera artiklar belyste sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens 

betydelse för en fungerande säkerhetskultur (Aydon, Hauck, Zimmer & Murdoch, 

2016; Danielsson et al., 2014; Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 2015; 

Saleh, Darawad & Al-Hussami, 2015; Schwappach, & Gehring, 2014; Yu, Lee, 

Sherwood & Kim, 2018). Resultatet som berörde subkulturen kommunikation 

delades in två kategorier utefter de kännetecken som identifierades: Ifrågasättande 

och överrapporteringar. 

 

5.2.1 Ifrågasättande 

Sjuksköterskor upplevde att förmågan att ifrågasätta kollegor vars handlingar 

äventyrade patientsäkerheten påverkades av en rad olika faktorer (Aydon et al., 

2016; Schwappach & Gehring, 2014). En stor motiverande faktor till att ifrågasätta 

var att skydda patienten från skada (Aydon et al., 2016; Schwappach & Gehring, 

2014) eftersom sjuksköterskorna upplevde en ansvarsskyldighet för den vård de 

gav till patienten vilket inkluderade att inte sätta patienten i risk för fara (Aydon et 

al., 2016). En annan motiverande faktor till att ifrågasätta var att observatören1 

ville skydda aktören från att skada en patient, och på så sätt skydda aktören från 

                                                           
1 Observatören är den person som bevittnar en överträdelse av patientsäkerheten, och därmed är 
i position att ifrågasätta aktören – personen som begår överträdelsen. 
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negativa konsekvenser kopplade till överträdelsen, som exempelvis skuldkänslor 

och dåligt rykte (Schwappach & Gehring, 2014). Andra viktiga faktorer som 

sjuksköterskor upplevde främjade deras villighet att ifrågasätta var ömsesidig 

respekt och en stödjande atmosfär i teamet samt ett öppet klimat som var 

mottagligt för frågor och uppmuntrade till lärande. Att ha erfarenhet och mognad i 

sin roll som sjuksköterska bidrog även positivt till villigheten att ifrågasätta 

(Aydon et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde riktlinjer som ett bra stöd vid 

ifrågasättandet av läkemedelsbehandling. Sjuksköterskorna i studien av Aydon et 

al. (2016) upplevde en stor tilltro till de riktlinjer kring läkemedelsbehandling som 

gällde på deras neonatalavdelning och använde dem som en utgångspunkt i deras 

läkemedelsadministrationer. Detta medförde att sjuksköterskorna upplevde en 

större benägenhet att ifrågasätta läkemedelsbehandlingar som föll utanför 

riktlinjerna för verksamheten (ibid.). 

   Enligt Schwappach och Gehring (2014) var den främsta hindrande faktorn för att 

ifrågasätta enligt sjuksköterskors upplevelser närvaron av en tredje part. 

Observatörens tystnad hade i sådana situationer antingen syftet att undvika att 

blottlägga och förödmjuka aktören framför andra kollegor och/eller patienter, eller 

syftet att bibehålla förtroendet hos patienten, eftersom ett ifrågasättande ansågs 

riskera att förstöra patientens tillit och äventyra relationen mellan vårdgivare och 

patient. Sjuksköterskor upplevde även hierarkiska strukturer och relationer som 

hindrade faktorer för ifrågasättandet. De hierarkiska strukturerna förklarades som 

ett glapp i kunskap och erfarenhet mellan observatören och aktören. 

Sjuksköterskorna upplevde sig med andra ord mindre benägna att ifrågasätta 

någon som hade mer kunskap och erfarenhet än vad de själva hade och de 

ifrågasatte istället sin egen tolkning av den potentiella faran i situationen. 

Relationer mellan kollegor påverkade ifrågasättandet genom att observatörens 

rädsla för negativa konsekvenser i form av emotionella reaktioner från aktören, att 

bli stämplad som ’jobbig’ eller förstörandet av bra relationer. Om aktören var en 

’jobbig’ person bidrog det också till att sjuksköterskor medvetet undvek att 

ifrågasätta denna person (ibid.). Sjuksköterskor upplevde att skillnader i 

personligheter mellan observatören och aktören påverkade deras villighet att 

ifrågasätta genom osäkerheten kring hur aktören skulle reagera (Aydon et al., 
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2016; Schwappach & Gehring, 2014), men detta kunde underlättas om 

observatören kände aktören väl (Schwappach & Gehring, 2014). 

   Sjuksköterskor upplevde att känslor av meningslöshet och uppgivenhet var 

hindrande faktorer till ifrågasättande som ofta var färgade av tidigare erfarenheter. 

När tidigare erfarenheter av ifrågasättande inte hade haft det önskvärda utfallet 

upplevde sjuksköterskor det som lönlöst att lyfta kritik. Dessa tidigare erfarenheter 

handlade ofta om kollegors brist på följsamhet till och överträdelser av 

säkerhetsregler (Schwappach & Gehring, 2014). Sjuksköterskor upplevde även 

tidsbrist och stress som ytterligare hindrande faktorer för ifrågasättandet (Aydon et 

al., 2016; Schwappach & Gehring, 2014) samt graden och intensiteten av 

arbetsbördan (Aydon et al., 2016). Ibland hände överträdelser så pass fort att 

observatören inte hann säga något i tid, medan i andra fall minskades villigheten 

att ifrågasätta av observatörens egen uppfattning av tidsbrist. Tidsbrist och stress 

hos aktören var också en orsak till att observatören inte ifrågasatte, eftersom 

observatören inte ville störa, göra situationen värre genom att starta en diskussion 

eller var rädd för negativ respons från den stressade kollegan (Schwappach & 

Gehring, 2014). 

 

5.2.2 Överrapporteringar 

Överrapportering identifierades av sjuksköterskor som ett riskområde inom 

säkerhetskulturen vilket kunde äventyra patientsäkerheten. Behovet av tydlig, 

relevant och komplett information som når fram till rätt person upplevde 

sjuksköterskorna som viktigt för en fungerande överräckning av patienter mellan 

vårdgivare (Danielsson et al., 2014). Brist på ansvarstagande i 

informationsöverföringen samt överlämningar och uppföljningar mellan 

vårdgivare var en faktor som påverkade patientsäkerheten negativt (Kear & Ulrich, 

2015). Sjuksköterskor som hade en positiv uppfattning av sitt sätt att 

överrapportera hade också en bättre syn på patientsäkerhetskulturen. Användandet 

av riktlinjer och checklistor i samband med överrapportering var en faktor som 

ökade denna positiva uppfattning (Yu et al, 2018). 

 

5.3 Lärande 

Enligt Sammer et al. (2010) innebär subkulturen lärande att verksamheten lär sig 

av misstag genom exempelvis avvikelserapportering och grundorsaksanalys 
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(GOA). Tillgången till utbildning och träning i patientsäkerhetsfrågor samt en 

miljö som uppmuntrar till lärande är viktigt för att förbättra vården (ibid.). 

   Flera studier tar upp vikten av att lära sig av misstag för att förbättra 

verksamheten (Danielsson et al., 2014; Kear & Ulrich, 2015; Ridelberg et al., 

2014; Saleh et al., 2015). Ett led i detta är att vara konsekvent i att rapportera 

avvikelser (Danielsson et al., 2014) och att återkoppla och kommunicera kring 

avvikelser (Saleh et al., 2015). Det fanns ett positivt signifikant samband mellan 

antalet rapporterade avvikelser och flera andra subkategorier av säkerhetskultur: 

återkoppling och feedback om avvikelser, öppenhet i kommunikation och 

organisatoriskt lärande samt fortsatt förbättringsarbete (Saleh et al., 2015). I en 

studie lyfter sjuksköterskorna fram upplevelsen av förlorad motivation för 

organisatoriskt lärande på grund av faktorer såsom passivt deltagande i kurser, hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och lågt utbud av utbildningar. De sjuksköterskor som 

hade en masterutbildning upplevde att deras motivation för fortsatt lärande 

påverkades av att de inte hade sett någon karriärmässig effekt av denna utbildning 

i arbetslivet (Farokhzadian et al., 2018). 

   Ett öppet klimat som uppmuntrar till lärande och till att lyfta åsikter sågs som en 

faktor som påverkade patientsäkerheten positivt, liksom att avsätta tid för 

diskussion kring patienter, riskmedvetenhet och förebyggande arbete (Ridelberg et 

al., 2014). Genom att prata öppet om misstag kan alla lära sig av dem (Danielsson 

et al., 2014). Även om det kan vara generande eller obekvämt att behöva 

ifrågasätta något så kände sjuksköterskor ett ansvar att göra detta, eftersom det 

främjar lärandet och en djupare förståelse för det som ifrågasätts (Aydon et al., 

2016). Två studier lyfter fram att säkerhetsrundor2 och återkoppling på dem har ett 

samband med, respektive påverkar säkerhetskulturen och patientsäkerhetsarbetet 

(Farokhzadian et al., 2018; Sexton et al., 2014). Regelbundna säkerhetsrundor 

beskrevs som en bra metod för att upptäcka stora säkerhetsproblem, under 

förutsättningen av att ledarna lyssnar ordentligt och följer upp de åtgärder som tas 

(Farokhzadian et al., 2018). I studien av Kear och Ulrich (2015) beskrev 

sjuksköterskor upplevelser av stora framgångar med en effektiv 

                                                           
2 Säkerhetsrundor är författarnas svenska översättning av den engelska termen ”WalkRounds.” 
Säkerhetsrundor innebär att ledare i chefspositioner fysiskt går runt i vårdverksamheten och 
diskuterar säkerhetsfrågor med vårdpersonalen som arbetar praktiskt med patienter (Sexton et 
al., 2014). 
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säkerhetsdokumentation och rapporteringsprocedur, säkerhetsprogram och 

processer såsom möten, samlingar, kvalitets- och följsamhetsmätningar omkring 

patientsäkerhet samt en noggrann granskning av händelser som hade lett till skada 

eller kunde ha lett till skada. Ett liknande arbetssätt beskrevs av Farokhzadian et al. 

(2018) där kliniska granskningar var ett sätt att utvärdera och stärka 

säkerhetskulturen – dock upplevde sjuksköterskorna i den studien att det 

arbetssättet misslyckades på grund av en brist på experter i granskningsteamet och 

att granskningsteamet inte är tillräckligt motiverad eftersom medlemmarna inte får 

någon extra kompensation för sin insats. En annan anledning till varför 

riskhanteringssystem och etableringen av kvalitetsförbättringsarbete misslyckas är 

att vårdpersonalens attityder påverkas negativt av faktorer som brist på kunskap, 

begränsade finansiella och mänskliga resurser, hög arbetsbelastning, tidsbrist och 

svagheter i teamarbete (Farokhzadian et al., 2018). 

 

5.3.1 Rapportering av avvikelser 

Flera av studierna påvisade sjuksköterskors upplevelser av vikten av att rapportera 

avvikelser (Danielsson et al., 2014; Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 

2015; Ridelberg et al., 2014; Saleh et al., 2015). En öppen kommunikation kring 

avvikelser och att diskutera dem ansågs viktigt eftersom alla då får möjlighet att 

lära sig av misstag genom att prata öppet om dem (Danielsson et al., 2014; 

Ridelberg et al., 2014). Något som konstaterades i flera studier var att icke-

skuldbeläggande respektive skuldbeläggande rapporteringsmiljö- och kultur 

påverkade frekvensen på antalet rapporterade avvikelser (Farokhzadian et al., 

2018; Kear & Ulrich, 2015; Saleh et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att rädsla 

för negativa konsekvenser efter en rapport av en avvikelse kunde leda till att 

rapportering fick en lägre prioritet eller upphöra helt (Kear & Ulrich, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde även att rapportering fick lägre prioritet och betydelse, 

ansågs meningslöst eller upphörde helt på grund av brister i rapportöverföring, 

återkoppling och uppföljning, mycket administrativt arbete, tidsbrist och ej 

användarvänliga rapporteringssystem (Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 

2015). Sjuksköterskor upplevde att ytterligare rapportering främjades av 

återkoppling på rapporterade avvikelser eftersom de ökade medvetenheten och 

ledde till initiativ för förbättrad vård (Ridelberg et al., 2014). Sjuksköterskor 
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upplevde även en fördel med att jobba i en icke dömande, icke skuldbeläggande 

och öppen rapporteringsmiljö, där avvikelserapportering beskrevs som ett medel 

för att undersöka och förbättra patientsäkerhetskulturen och patientsäkerhetsarbetet 

(Kear & Ulrich, 2015). 

 

5.4 Rättvisa 

Enligt Sammer et al. (2010) innebär subkulturen rättvisa att misstag erkänns som 

ett fel i systemet snarare än ett fel i individen. Skuldbeläggande och straff ska inte 

förekomma i en rättvis kultur för handlingar som är orsakade av systemfel. 

Individen har trots detta fortfarande ett ansvar för sina handlingar (ibid). 

   Farokhzadian et al. (2018) identifierade en skuldbeläggande kultur i relation till 

avvikelserapportering som tog sig i uttryck som en rädsla hos sjuksköterskor att bli 

skuldbelagda och straffade, att ens försvar av sina handlingar skulle ignoreras, 

samt en rädsla för tillrättavisningar och disciplinära åtgärder som följd av 

systemorsakade avvikelser. Ett motstånd till förändring var en faktor som 

påverkade implementeringen av ett systemtänk där orsaker till avvikelser sökes i 

systemet snarare än i individen. En omedvetenhet kring de sociala, mänskliga och 

ekonomiska fördelarna med systemperspektivet gjorde att vissa ledare enbart gav 

ett sken av att ha ett systemperspektiv på avvikelser när de i praktiken inte hade 

det. Ledarna hade i sin tur perspektivet att de försåg personalen med emotionellt 

stöd om avvikelsen visade sig vara ett systemfel, men att i de fall där det 

handlande om försummelse från sjuksköterskans sida kunde ledarna inte stå 

bakom deras handlingar (ibid.). 

 

5.5 Ledarskap 

Enligt Sammer et al. (2010) kännetecknas subkulturen ledarskap av ledares 

erkännande av hälso- och sjukvårdsmiljön som en högriskmiljö. Ledare ska sträva 

efter hög kompetens bland personalen och se till att det finns tillräckligt med 

resurser. Ledare ska också sätta upp strukturer och strategier som vägledning i 

patientsäkerhetsarbetet (ibid.). 

   Flera artiklar belyste sjuksköterskors upplevelser av ledarskapets betydelse för 

en fungerande säkerhetskultur (Danielsson et al., 2014; Dincer, Torun & Aksakal, 

2018; Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 2015; Ridelberg et al., 2014; 
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Saleh et al., 2015; Steege & Rainbow, 2017). Hög arbetsbelastning och otillräcklig 

bemanning äventyrade patientsäkerheten (Kear & Ulrich, 2015) eftersom det 

skapade tidsbrist, stress och trötthet (Danielsson et al., 2014) samt överansträngde 

(Ridelberg et al., 2014) och utmattade sjuksköterskor (Steege & Rainbow, 2017), 

vilket innebar en högre risk för avvikelser (Dincer et al., 2018). Ledares brist i att 

uppmärksamma sjuksköterskors arbetsbörda och tunga ansvar påverkade det 

effektiva ledarskapet negativt (Farokhzadian et al., 2018). Patientsäkerheten 

påverkades även av brister i andra resurser såsom tillräcklig kompetens i 

arbetsgruppen, tid och pengar till ambitiöst patientsäkerhetsarbete (Dincer et al., 

2018; Ridelberg et al., 2014) samt uppfattningen av ett stöd och ansvarstagande 

från ledare (Danielsson et al., 2014; Farokhzadian et al., 2018; Saleh et al., 2015). 

   Engagerade och inspirerande ledare var en viktig faktor som främjade 

patientsäkerheten (Danielsson et al., 2014; Saleh et al., 2015). Exempelvis 

upplevde sjuksköterskor det som positivt när ledare arbetade tillsammans med 

vårdpersonalen och därmed lärde sig deras styrkor och svagheter, medan negativa 

attityder till patientsäkerhet eller ledare som bara gav sken av att patientsäkerhet 

var en prioritet utan att leva upp till det ansågs vara en hindrande faktor (Ridelberg 

et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde att dåligt ledarskap präglades av ineffektiva 

riktlinjer, handledning av dålig kvalitet, oförmåga att fördela resurser och brister i 

att uppmärksamma och belöna personal. Sjuksköterskor ansåg att de borde få delta 

i utvecklandet och utvärderandet av de riktlinjer som styr säkerhetsarbetet 

eftersom det är dem som ska följa dessa. Detta missnöje över att inte få delta i 

beslutsfattandet kring säkerhetsfrågor motverkade även deras aktiva deltagande i 

att förbättra säkerhetskulturen (Farokhzadian et al., 2018). 

   Enligt Steege och Rainbow (2017) bidrog ett synsätt på sjuksköterskan som 

outtröttlig och självuppoffrande till riskbeteenden som äventyrade 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna i den här studien upplevde kronisk trötthet 

som en naturlig del av sjuksköterskeyrket och det förekom prestige i att arbeta 

långa skift utan raster i en miljö med hög arbetsbelastning. Denna syn på 

sjuksköterskan som en supersjuksköterska kommunicerades och förstärktes bland 

kollegor vilket bidrog till att många sjuksköterskor arbetade fast de var sjuka eller 

under omständigheter där de inte kunde prestera fullt ut. Synsättet var så starkt 

etablerat att det bidrog till att sjuksköterskorna inte erkände detta som ett problem 
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eller en risk för patientsäkerheten som behövde förebyggas. Istället upplevde 

sjuksköterskorna en pliktkänsla gentemot sina patienter vilket gjorde att de 

prioriterade vårdandet av patienterna framför deras egen hälsa. Sjuksköterskorna 

upplevde även ett motstånd att be kollegor om hjälp då det uppfattades som ett 

tecken på svaghet. De upplevde även den egna rollen och deras individuella 

insatser som kritiska för hela verksamhetens framgång. Trots att sjuksköterskorna 

upplevde en viss medvetenhet kring säkerhetsriskerna med att arbeta trött var den 

denna professionella identitet av att vara en supersjuksköterska så stark att den 

prioriterades över ett patientsäkert förhållningssätt (ibid.). 

 

5.6 Evidensbaserad vård 

Enligt Sammer et al. (2010) innebär subkulturen evidensbaserad vård att vården 

ska baseras på evidens, vilket bland annat möjliggörs genom att använda sig av 

standardiserade processer såsom protokoll, checklistor och riktlinjer. 

   Ett flertal studier påvisade sjuksköterskors upplevelser av att kunskap, 

kompetens, erfarenhet och utbildning är av betydelse för säkerhetskulturen och 

patientsäkerheten (Danielsson et al., 2014; Dincer et al., 2018; Farokhzadian et al., 

2018; Khater, Akhu-Zaheya, Al-Mahasneh & Khater, 2015; Ridelberg et al., 

2014). Khater et al. (2015) visade i sina mätningar av säkerhetskulturen att ju mer 

erfarenhet sjuksköterskorna hade desto högre skattade de säkerhetskulturen på sin 

arbetsplats. Patientsäkerheten kunde dock äventyras trots att en del sjuksköterskor 

var mer erfarna eftersom de sjuksköterskorna kunde ha ett falskt självförtroende, 

en ovilja till förändring samt en brist på uppdaterad kunskap och professionell 

kompetens (Farokhzadian et al., 2018). Erfarna sjuksköterskekollegor beskrevs i 

en annan studie som en källa till kunskap för mindre erfarna kollegor (Danielsson 

et al., 2014) och ett intresse för samt fördjupning inom ämnet patientsäkerhet 

genom utbildning påverkade patientsäkerheten positivt (Ridelberg et al., 2014). 

Bristen på dessa utvecklade förmågor var en hindrande faktor i 

patientsäkerhetsarbetet, liksom den mänskliga felbarheten, bristande 

uppmärksamhet, vaksamhet och medvetenhet för risker samt för stor tillit till vanor 

(ibid.). En annan studie tar upp sjuksköterskors upplevelser av liknande faktorer 

som stod i vägen för etableringen av en stark säkerhetskultur; orsaker som bristen 

på kreativitet, bristfällig professionell och moralisk kompetens, brist på omdöme 
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och kliniskt beslutsfattande samt brist på kunskap och förmåga i omvårdnad. 

Sjuksköterskorna beskrev också upplevelser av bristande ansträngningar i att 

förbättra den professionella kompetensen (Farokhzadian et al., 2018). 

   Sjuksköterskor som tillämpade evidensbaserad vård hade en bättre upplevelse av 

patientsäkerheten än de som inte tillämpade det (Khater et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde att rimliga arbetsbeskrivningar, instruktioner och rutiner 

sågs vara bra för patientsäkerheten, men om det fanns för många var det svårt att 

hänga med i dem, vilket leder till problem i följsamheten till rutinerna (Danielsson 

et al., 2014). Faktorer som personalbrist och en hektisk miljö påverkade 

sjuksköterskors möjlighet att fullfölja standardiserade riktlinjer, men användandet 

av olika sofistikerade system som SBAR och dagliga säkerhetssamlingar3 hjälpte 

till att förbättra säkerhetskulturen (Kear & Ulrich, 2015). Sjuksköterskor upplevde 

att hög personalbrist påverkade kompetensen negativt på vårdenheten (Danielsson 

et al., 2014). Andra system, såsom Senior Alert samt andra riktlinjer, 

bedömningsinstrument och kvalitetsregister sades öka medvetenheten för risker 

genom att belysa kritiska områden (Ridelberg et al., 2014). Studien av Ridelberg et 

al. (2014) påtalade också sjuksköterskors upplevelser av att tillgängligheten till 

och användandet av riktlinjer, protokoll och standardiserade vårdplaner – som ger 

struktur i arbetet – påverkade patientsäkerheten positivt genom att spara tid och ge 

vägledning i specifika situationer. Däremot ansåg sjuksköterskorna att 

standardiserade riktlinjer aldrig fick inskränka på det kritiska tänkandet eftersom 

de då kan bli en hindrande faktor för patientsäkerheten (ibid.). 

   Sjuksköterskorna i studien av Farokhzadian et al. (2018) upplevde att 

undervisningen kring patientsäkerhet inte var tillräckligt omfattande i 

sjuksköterskeutbildningen. En annan studie konstaterade att när sjuksköterskor fått 

kvalitets- och patientsäkerhetsutbildning genom exempelvis deltagande i 

konferenser om patientsäkerhet skattar de säkerhetskulturen högre än de som inte 

deltagit i dessa utbildningar (Dincer et al., 2018). I en interventionsstudie av 

Amiri, Khademian och Nikandish (2018) fick sjuksköterskor i en testgrupp 

utbildning i patientsäkerhet i form av en två dagars workshop, broschyrer som 

delades ut och affischer som sattes upp gällande patientsäkerhet. Tre månader efter 

                                                           
3 Säkerhetssamlingar är författarnas svenska översättning av den engelska termen ”safety 
huddles.” 
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denna intervention konstaterades en signifikant förbättring i mätningen av 

säkerhetskulturen hos testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Framför allt 

förbättrades fem områden inom säkerhetskultur signifikant: teamarbete, ledningens 

förväntningar och handlingar som främjar patientsäkerhet, öppenhet i 

kommunikationen, överrapportering och överlämningar samt organisatoriskt 

lärande och kontinuerlig förbättring (ibid.). 

   I studien av Jones, Johnstone och Duke (2016) upplevde sjuksköterskorna att det 

var vanligt att sjuksköterskor tog genvägar för att spara tid och energi, eftersom 

effektiviteten i arbetet och slutresultatet värderades och prioriterades högre än 

processen dit. Detta innebar att sjuksköterskor medvetet hoppade över viktiga steg 

i riktlinjer i förhoppningen att spara tid. Sjuksköterskor upplevde detta beteende 

som ett förhållningssätt som premierades bland sjuksköterskor, inte bara bland 

enskilda individer utan även av hela grupper på samma arbetsplats. De 

tidsbesparande genvägarna normaliserades genom att sjuksköterskor delade med 

sig av sina ’favoritgenvägar’ till mindre erfarna kollegor som sedan anammade 

dessa vanor. Sjuksköterskorna upplevde att detta beteende inte ledde till några 

allvarliga konsekvenser för patienter trots att de samtidigt ansåg genvägar som 

något potentiellt farligt som kunde underminera patientsäkerheten. Sjuksköterskor 

upplevde att orsaker till detta praktiserande, som gick emot ett yrkesutövande 

baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, hade sin grund i att de upplevde sig 

’känna patienten väl,’ att verksamheten misslyckade att förstå och utbilda om 

risken att ta genvägar samt att hålla sjuksköterskor ansvariga för dessa handlingar, 

och att sjuksköterskor inte hade direkt tillgång till högkvalitativ information som 

klargjorde sambandet mellan genvägar och vårdskador (ibid.). 

 

5.7 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en subkultur som enligt Sammer et al. (2010) präglas av 

ett synsätt där all vård kretsar kring patienten och dennes familj. Patienten är inte 

bara en aktiv deltagare i vården utan också en länk mellan sjukhus och samhälle 

(ibid.). 

   Danielsson et al. (2014) och Ridelberg et al. (2014) beskrev sjuksköterskors 

upplevelser av ett personcentrerat förhållningssätt som en främjande faktor för 

patientsäkerheten. Ett professionellt bemötande av patienter bidrog till en 
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ömsesidig tillit vilket ansågs betydelsefullt för patientsäkerheten. Ett professionellt 

bemötande innebar att fokus alltid skulle ligga på interaktionen med patienten för 

att inge en trygghet och känsla av säkerhet hos patienten. Sjuksköterskor upplevde 

att det därmed var viktigt att behålla lugnet framför patienten även i stressfulla 

situationer och att förmedla en känsla av förtroende för vården som ges 

(Danielsson et al., 2014). Interaktionen med patienten ansågs även främjande för 

patientsäkerheten när patienten fick välstrukturerad information och därmed var 

informerad om och gavs utrymme att vara delaktig i sin egen vård. Sjuksköterskor 

upplevde dock att vid kommunikationsbrister blev interaktionen med patienten 

däremot en hindrande faktor som kunde påverka patientsäkerheten negativt 

(Ridelberg et al., 2014). 

 

6. Diskussion 

I diskussion presenteras en sammanfattning av litteraturöversiktens huvudresultat 

följt av en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Litteraturöversiktens resultat innehåller många upplevelser hos sjuksköterskor av 

faktorer som påverkar säkerhetskulturen. Ett genomgående fynd var brister av 

olika slag som äventyrade patientsäkerheten. Dessa faktorer beskrevs som brist i 

tydlighet i ansvars- och rollfördelning, brist på information och utbildning samt 

brister inom teamarbete och kommunikation. Inom subkulturen kommunikation 

identifierades sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkade förmågan att 

ifrågasätta kollegors patientosäkra handlingar. Tillgången till tydliga riktlinjer 

framkom i fler subkulturer som en faktor som bidrog till ett positivt 

patientsäkerhetsarbete och säkerhetskultur. Att ta lärdom av tidigare misstag 

påverkade förbättringsarbetet positivt och präglade en fungerande säkerhetskultur, 

där rapportering av avvikelser samt säker och effektiv dokumentation och 

rapporteringsprocedur var betydelsefulla delar. En öppen kommunikation som 

bidrog till kollegialt lärande var viktigt, likaså en rättvisekultur som inte innebar 

skuldbeläggande eller straff av individen för systemorsakade avvikelser. 

Ledarskap, organisation och resursfördelning spelade en väsentlig roll för att inte 

lämna sjuksköterskor till en stressig och krävande miljö där en känsla av plikt och 
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ansvar kunde leda till överarbete och genvägar som äventyrade patientsäkerheten. 

Den personcentrerade vården, med fokus på interaktionen med patienten och ett 

professionellt bemötande, var en del av säkerhetskulturen där även patientens roll i 

säkerhetsarbetet lyftes fram. 

    

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet för denna litteraturöversikt visade det sig att ledare och deras ledarskap 

har en stor betydelse för säkerhetskulturen genom att de direkt påverkar 

sjuksköterskors möjlighet till ett patientsäkert arbetssätt (Danielsson et al., 2014; 

Dincer, Torun & Aksakal, 2018; Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 2015; 

Ridelberg et al., 2014; Saleh et al., 2015; Steege & Rainbow, 2017). Brister i 

bemanning och en hög arbetsbelastning var återkommande faktorer i resultatet 

som gav upphov till upplevelser av missnöje mot ledarskapet bland sjuksköterskor 

ute i det praktiska arbetet (Danielsson et al., 2014; Dincer et al., 2018; 

Farokhzadian et al., 2018; Kear & Ulrich, 2015; Ridelberg et al., 2014; Steege & 

Rainbow, 2017). Dessa resultat speglar även annan forskning kring bemanning och 

arbetsbelastning hos sjuksköterskor samt dess betydelse för patientsäkerheten. Ball 

et al. (2014) visade i sin studie hur majoriteten av sjuksköterskor (86%) angav att 

en eller flera omvårdnadsaktiviteter uteblev på grund av brist på tid, där de 

vanligaste omvårdnadsaktiviteter som uteblev var tröst eller samtal med patienter, 

information/utbildning till patienter samt utveckla och uppdatera 

omvårdnadsplaner. Ett signifikant samband fanns mellan antalet patienter per 

legitimerad sjuksköterska och mängden utebliven omvårdnad, så kallad ’missed 

care.’ Utebliven omvårdnad hade ett samband med hur väl patientsäkerheten 

skattades på en avdelning; ju mindre utebliven omvårdnad, desto bättre 

patientsäkerhet (Ball et al., 2014). 

   I en nyligen publicerad studie av Ball et al. (2018), som omfattade 420,000 

patienter och 26,000 sjuksköterskor från 300 akutsjukhus i nio länder, 

konstaterades ett signifikant samband mellan sjuksköterskebemanning och 

utebliven omvårdnad med dödlighet hos inneliggande patienter som genomgått 

kirurgi. En ökning av en sjuksköterskas arbetsbelastning med en patient och en 

10% ökning i andelen utebliven omvårdnad hade ett signifikant samband med en 

7% respektive 16% ökning i risken att en patient avlider inom 30 dagar från 
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inskrivning (Ball et al., 2018). Denna studie bekräftar resultatet från Aiken et al. 

(2014) som visade att sjuksköterskebemanningen och sjuksköterskornas 

akademiska kompetens hade ett samband med antalet dödsfall av inneliggande 

patienter (Aiken et al., 2014). Aiken et al. (2017) visade även ett samband mellan 

ett högre antal sjuksköterskor bland omvårdnadspersonalen och lägre odds av 

dödlighet; för varje 10 procentenheter som antalet sjuksköterskor bland 

omvårdnadspersonalen minskade, ökade oddsen av dödlighet för patienter med 11 

procent. 

   Detta belyser hur viktig sjuksköterskans unika kompetens inom omvårdnad är 

för en patientsäker vård. Dock är det ledaren för vårdverksamheten som har 

ansvaret och möjligheten att förse sjuksköterskor med de resurser som behövs för 

att de ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Både Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver 

denna skyldighet hos vårdgivaren. Forskningsläget visar dock att vårdgivarna 

misslyckas i detta uppdrag eftersom många sjuksköterskor som funderar på att 

lämna sin anställning uppger ett missnöje kring arbetsmiljön (Leineweber et al., 

2016), har en sämre uppfattning av ledarskapet och större tendens till utmattning 

(Lagerlund, Sharp, Lindqvist, Runesdotter & Tishelman, 2015). 

   Sjuksköterskors upplevelser av tidsbrist, stress, överansträngning och trötthet var 

återkommande faktorer som påverkade flera av subkulturerna negativt i resultatet 

(Aydon et al., 2016; Dincer et al., 2018; Farokhzadian et al., 2018; Jones et al., 

2016; Kear & Ulrich, 2015; Ridelberg et al., 2014; Schwappach & Gehring, 2014; 

Steege & Rainbow, 2017). Två artiklar belyste hur dessa faktorer påverkade 

säkerhetskulturen och patientsäkerheten på ett annorlunda sätt än resten av 

resultatet. Steege och Rainbow (2017) beskrev i sin studie hur sjuksköterskors 

upplevelser av kronisk trötthet ledde till skapandet av en professionell identitet där 

sjuksköterskor ansågs vara outtröttlig och självuppoffrande. I detta perspektiv blev 

kronisk trötthet en naturlig del av yrket och synen på sig själv som en 

supersjuksköterska bidrog till riskbeteenden som äventyrade patientsäkerheten 

(ibid.). I studien av Jones et al. (2016) ledde en hög prioritering av tidseffektivitet 

till att sjuksköterskor inte bara tog genvägar i sitt arbete, utan också normaliserade 

detta beteende bland kollegor. I bakgrunden beskrevs säkerhetskulturen i abstrakta 

termer med hjälp av olika definitioner (Socialstyrelsen, 2017b; Sveriges 
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Kommuner och Landsting, 2013a, 2018). Båda dessa studier (Jones et al., 2016; 

Steege & Rainbow, 2017) belyser konkreta exempel på hur faktorer som trötthet 

och tidsbrist kan påverka säkerhetskulturen genom att de bidrar till förhållningssätt 

och attityder på individ- och gruppnivå som får praktisk betydelse för 

patientsäkerheten eftersom de styr sjuksköterskors agerande mot patientosäkra 

handlingar. 

   Professionella identiteter som influerar individers och hela gruppers syn på 

patientsäkerheten har även setts hos andra professioner inom hälso- och 

sjukvården. Danielsson et al. (2014) visade i sin studie att det fanns skillnader 

mellan sjuksköterskors och undersköterskors normer och värderingar i relation till 

patientsäkerhet. Vissa normer och värderingar var gemensamma hos båda 

professionerna medan andra bara kunde identifieras hos en av dem. Dessa 

skillnader gjorde att sjuksköterskor och undersköterskor ibland inte hade samma 

syn på vilka aspekter av säkerhetskulturen som var viktiga för patientsäkerheten. 

Exempelvis beskrev undersköterskor en känsla av att vara osynlig och inte bli litad 

på, vilket de trodde kunde ha en negativ påverkan på patientsäkerheten (ibid.). I en 

studie av Danielsson, Nilsen, Rutberg och Carlfjord (2018) undersöktes 

gemensamma värderingar och normer hos läkare samt deras potentiella betydelse 

för patientsäkerheten. Läkare beskrev värderingar och normer inom professionen 

som skapade förväntningar på dem att vara ofelbara, det vill säga att aldrig begå 

misstag, och självständiga, vilket de trodde kunde påverka deras villighet att ha 

öppna dialoger med andra kring misstag och därmed begränsa den potentiella 

lärdomen av dem. Läkarna kände även att de inte tillhörde det multiprofessionella 

teamet på samma sätt som exempelvis sjuksköterskor, vilket de ansåg påverkade 

patientsäkerheten negativt (ibid.). Likt sjuksköterskors upplevelser i denna 

litteraturöversikts resultat (Farokhzadian et al., 2018; Danielsson et al., 2014) 

upplevde läkare att tydliga och definierade roller i teamet kunde bidra till en trygg, 

säker miljö där det är lätt att ställa frågor (Danielsson et al., 2018). Eftersom hälso- 

och sjukvården består av många olika professioner som ska arbeta tillsammans i 

multiprofessionella team, kan det vara av värde för organisationen att bli medveten 

om och belysa dessa professioners olika värderingar och normer i relation till 

patientsäkerhet – och hur de påverkar professionernas agerande på individ- och 
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gruppnivå – så att gemensamma mål och insatser kan identifieras för att förbättra 

säkerhetskulturen och patientsäkerheten. 

   Evidensbaserad vård är en av de sex kärnkompetenserna som ingår i 

sjuksköterskans profession (Cronewett et al., 2009). Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) betonar sjuksköterskans personliga ansvar att kontinuerligt utveckla och 

fördjupa sin kompetens utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket även är 

en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:650, 6 kap, 1§). I resultatet 

för denna litteraturöversikt identifierades ett flertal faktorer som påverkade 

sjuksköterskors utövande av evidensbaserad vård (Danielsson et al., 2014; 

Farokhzadian et al., 2018; Jones et al., 2016; Ridelberg et al., 2014). Det mest 

intressanta fyndet kom dock enligt författarna från studien av Jones et al. (2016) 

som beskrev hur prioriterandet av en hög effektivitet i arbetet bidrog till att 

sjuksköterskor tog så kallade genvägar i omvårdnadsarbetet. Dessa genvägar var 

inte förenliga med ett evidensbaserat arbetssätt men normaliserades ändå bland 

sjuksköterskorna genom att de delades vidare till mindre erfarna kollegor, trots att 

många var eniga om att de var potentiellt farliga vanor som äventyrade 

patientsäkerheten (ibid.). Detta beteende är dock inte helt ovanligt bland 

sjuksköterskor. Enligt en litteraturöversikt av Debono et al. (2013), baserad på 58 

studier inom akutsjukvården, är så kallade ’workarounds’ – en term som kan 

översättas till att kringgå ett problem eller att ta genvägar – något som utförs både 

individuellt och kollektivt. Likt Jones et al. (2016) beskriver Debono et al. (2013) 

hur dessa beteenden sprids informellt från mer erfaren till mindre erfaren personal 

tills de blir en del av gruppbeteendet. De utvecklas som ett svar på faktorer som 

uppfattas förhindra eller underminera sjuksköterskors omvårdnad av deras 

patienter, som gör arbetet svårt att utföra eller potentiellt hotar professionella 

relationer. De kvarstår i verksamheterna på grund av betoningen på effektivitet, en 

kultur som stödjer utförandet av dem och en förväntan att sjuksköterskor ska lösa 

problem som uppstår i verksamheten. Workarounds uppfattas av sjuksköterskor 

som både något positivt och negativt beroende på kontext och kompetensen hos 

dem som använder dem. Förmågan att kringgå problem kunde till och med 

bekräfta sjuksköterskors förtroende i deras kompetens och professionalism (ibid.). 

Enligt Reason (1995) kan medvetna överträdelser, det vill säga avvikelser från 

säker praktik, procedurer, standardiseringar eller regler, bland annat förklaras 
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genom dess nödvändighet i situationen, då dessa överträdelser verkar erbjuda den 

enda tillgängliga lösningen att få arbetet gjort, och där reglerna och procedurerna 

anses olämpliga i situationen. Detta är med andra ord ett komplext fenomen som 

troligtvis har uppstått utifrån ett behov av att hantera en vårdmiljö som är både 

fysiskt och mentalt krävande. Författarna till denna litteraturöversikt anser att det 

är ett problem som kommer kräva ett ansvarstagande från ledare i organisationen 

likväl som från den individuella sjuksköterskan. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, vilka är databaser 

bestående av forskning i medicin och omvårdnad. CINAHL har över sex miljoner 

artiklar (https://health.ebsco.com/products/the-cinahl-database) medan PubMed 

har över 26 miljoner artiklar inom dessa områden 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Således ger de tillgång till en stor andel 

forskning vilket därmed kan ses som en styrka i litteraturöversikten. William, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) lyfter fram att sökning i flera databaser 

gör att sökresultatet blir mer omfattande och skapar förutsättningar för en bred 

inblick i det valda forskningsområdet. Det breda och stora utbudet i CINAHL och 

PubMed krävde dock riktade och specifika sökningar för att hitta artiklar av 

relevans för litteraturöversiktens syfte. Diskussion med bibliotekarie kring 

databassökning bidrog till genomtänkta sökstrategier för att hitta relevant litteratur 

med god kvalitet. En strategi för att begränsa sökningen och urskilja de mest 

relevanta artiklarna var att använda booleska termer samt att använda olika 

kombinationer och synonymer av sökord. Det underlättade för att få breda träffar 

samtidigt som sökningen preciserades mot valt intresseområde. 

   Manuella sökningar genomfördes för att hitta ytterligare relevanta artiklar till 

litteraturöversiktens resultat. Detta visade sig vara en bra strategi då flera av 

artiklarna i litteraturöversiktens resultat inte hade hittats om enbart sökningarna i 

databaserna hade gjorts. 

   Fördelningen mellan artiklar av kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign var 

ungefär lika i sista urvalet till litteraturöversiktens resultat. Artiklar av båda 

ansatserna ger ett brett perspektiv med både förklaring av och förståelse för ämnet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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(Forsberg & Wengström, 2015). Det kan därmed ses som en styrka att båda 

ansatserna användes.  

   Urvalsprocessen var noggrann och artiklar lästes grundligt igenom av vardera 

författare flertalet gånger. Därefter graderades de enligt en konstruerad skala av 

författarna: låg, medel, hög. Bedömningen kan dock ha skiljt sig åt författarna 

emellan eftersom hälften var lästes på grund av den stora mängd relevanta artiklar 

som sökningarna genererade i efter läst abstrakt. Därmed kan vissa artiklar 

oavsiktligt ha exkluderats jämfört med som samtliga artiklar lästs av envar. Dock 

avvägdes denna risk mot tidsåtgången för en genomläsning av samtliga artiklar av 

båda författarna och bedömningen gjordes att det fanns en större nytta i att ägna 

tiden åt en gedigen analys. 

   Författarna fann en svaghet i användandet av granskningsmallarna från 

Högskolan Dalarna eftersom de hade svårtolkade formuleringar i sina kriterier och 

ett poängsystem som inte direkt gick att överföra till olika kvalitetsgrader. 

Bristerna i mallarna och den stora tidsåtgången som krävdes för 

kvalitetsgranskning medförde dock fördelen att författarna fick utrymme till att 

noga och kritiskt granska och diskutera artiklarna samt göra en egen subjektiv 

bedömning. Detta kritiska förhållningssätt under urvalsprocessen ansågs i 

slutändan ha resulterat i ett högst representativt och kvalitativt urval.  

    Författarna fann även en svaghet i den teoretiska modellen av Sammer et al. 

(2010) som användes som utgångspunkt i den deduktiva analysen. Sjuksköterskors 

upplevelser av faktorer som påverkade säkerhetskulturen var vid tillfällen svåra att 

direkt koppla till ett kännetecken eller subkultur. Författarna fick istället förlita sig 

på den innebörd som de olika kännetecken innebar för att identifiera vilka faktorer 

som tillhörde vilken subkultur. Denna svårighet att lätt och otvetydigt koppla ihop 

faktorer med kännetecken tyder på att modellen kan vara bristande och att den inte 

förklarar alla aspekter av säkerhetskulturen på ett tydligt sätt så som den förstås i 

dag. En ny modell skulle därmed kunna behöva göras utifrån det aktuella 

kunskapsläget inom forskningsfältet om vad som kännetecknar 

patientsäkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. 

   De två författarna till denna litteraturöversikt har samarbetat genom hela arbetet 

samt systematiskt och noggrant följt processen för en litteraturöversikt. De har 

även strävat efter en samarbetsmiljö där diskussion, olika perspektiv och 
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transparens i arbetsgången getts stort utrymme. Enligt Polit och Beck (2017) är det 

en fördel att vara två författare jämfört med en, vilket författarna håller med om 

eftersom de har haft stort utbyte av varandra och funnit nytta i det stöd som det 

innebär att vara två i skrivprocessen. Det goda samarbetet tros har bidragit till 

slutproduktens kvalitet och trovärdighet. 

 

6.4 Etikdiskussion 

Studierna som har inkluderats till litteraturöversiktens resultat har systematiskt 

granskats ur ett etiskt perspektiv, med stöd av granskningsmallarna (se bilaga 3). 

Detta har särskilt beaktats utifrån att Forsberg och Wengström (2015) lägger 

tonvikt på det viktiga i att etiska överväganden görs vid urval av artiklar som ska 

ligga till grund för en litteraturöversikts resultat. I det fallet oklarheter uppstod i 

artiklarna gällande etiskt resonemang eller godkännande från etisk kommitté 

gjorde författarna en gemensam bedömning av artikelns etiska värde. Studiens 

metod har då granskats i relation till vad som anges i Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2018) – att studiedeltagare ska få information om 

forskningen de erbjuds delta i för att kunna lämna sitt samtycke till deltagande 

(ibid.). Artiklar vars studier som inte hade godkänts av en etisk kommitté eller som 

inte hade ett etiskt resonemang exkluderades. 

   Författarna har även diskuterat studiers eventuella konsekvenser och då särskilt 

tagit patientsäkerheten i beaktning. Resonemanget har varit att deltagande i en 

studie kan innebära att mindre tid avsätts för patientarbete, vilket skulle kunna 

innebära att patientsäkerheten äventyras. Slutsatsen som författarna till denna 

litteraturöversikt drog utifrån den diskussionen var att studier med syfte som berör 

patientsäkerhetsarbete i stort har stor nytta i längden i ett samhälleligt perspektiv 

för att kunna genomföra förbättringsåtgärder. I förlängningen innebär det en 

förbättring inom patientsäkerhet för både individer och grupper.  

 

7. Klinisk betydelse för samhället 

Kunskap om sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar 

säkerhetskulturen har möjlighet att öka medvetenheten om säkerhetskultur och 

dess betydelse för patientsäkerheten ute i de praktiska verksamheterna. Ledare har 

identifierats i denna litteraturöversikt som nyckelpersoner i arbetet mot en 
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patientsäker vård. Det är ledaren för vårdverksamheten som har möjligheten, och 

inte minst ansvaret, att förse både sjuksköterskor och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal med de resurser som behövs för att kunna bedriva en god och 

patientsäker vård. Denna litteraturöversikt förser ledare med ett rikt underlag för 

hur de kan förbättra sina verksamheter och främja en ändamålsenlig 

säkerhetskultur. 

   Resultatet i denna litteraturöversikt skulle även kunna användas i 

sjuksköterskeutbildningen för att ge sjuksköterskestudenter inblick i 

säkerhetskulturen och de faktorer som kan tänkas påverka den. Kunskap om hur 

säkerhetskulturen kan ta sig i uttryck gör att studenter kan förbereda sig på de 

faktorer som påverkar säkerhetskulturen negativt innan de kommer ut i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildning i säkerhetskultur och 

sjuksköterskans roll och ansvar i den kan potentiellt bidra till att öka 

medvetenheten om att patientsäkerhetsarbete inte bara innebär individuella 

åtgärder för att förebygga specifika vårdskador, utan också de förhållningssätt och 

attityder som präglar vårdteamet, avdelningen och hela sjukhuset. Kunskap ger 

både individer och verksamheter makt att förändra sig till det bättre, och 

författarnas förhoppning med denna litteraturöversikt är att ge sjuksköterskor 

verktyg i deras arbete att förbättra patientsäkerheten. 

 

8. Slutsats 

En ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om vad som påverkar säkerhetskulturen 

kan främja patientsäkerheten. Ett interprofessionellt teamarbete som bygger på 

ömsesidig respekt, en öppen kommunikation samt kollegialt samarbete och stöd är 

viktigt för att främja säkerhetskulturen. Ledare och deras ledarskap har en viktig 

funktion i att kunna ge sjuksköterskor förutsättningar att lyckas arbeta 

patientsäkert, främst genom att skapa en arbetsmiljö med tillräckliga resurser och 

rimlig arbetsbelastning så att sjuksköterskor har tid att reflektera över de risker 

som äventyrar samt de resurser som möjliggör en god och säker vård. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

Enbart två studier som låg till grund för litteraturöversiktens resultat var 

interventionsstudier. Det finns en fördel med att bedriva den sortens forskning 
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eftersom resultatet av en intervention snabbt tydliggör vilken kunskap och vilka 

insatser som har praktisk betydelse för olika verksamheter. Ett förslag är därmed 

att ta tillvara på den kunskap som har uppdagats i denna litteraturöversikt och via 

interventionsstudier testa hur kunskapen kan implementeras i hälso- och 

sjukvården. 

   Ett annat förslag är att undersöka och beskriva de professionella identiteter som 

finns inom hälso- och sjukvården. Kvalitativa studier skulle kunna belysa hur 

dessa professionella identiteter beskrivs och uppfattas av sjuksköterskor och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal. Observationsstudier skulle kunna belysa hur dessa 

professionella identiteter påverkar sjuksköterskors agerande eller hur de påverkar 

relationerna och samarbetet med andra professioner och inte minst patienter. 
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Turkiet identifiera vilka faktorer som 

påverkade dessa. 

82,1% ansåg att brister i logistik och 

resurser påverkade 

patientsäkerhetskulturen och 81,7% 

ansåg att optimal patientsäkerhet inte 

kunde uppnås på grund av 

personalbrist. 

Farokhzadian, J., Dehghan 

Nayeri, N., & Borhani, F. 

 

2018 

 

Iran 

The long way ahead to 

achieve an effective patient 

safety culture: Challenges 

perceived by nurses. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors erfarenheter av 

utmaningar som påverkar 

implementeringen och 

integrationen av säkerhetskulturen i 

sjukvården. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

n=23 Ett huvudtema identifierades: 

Mycket kvar att göra för att uppnå 

effektiv säkerhetskultur. Temat 

inkluderar brister i organisationen, 

ineffektivt ledarskap, bristande 

ansträngningar att följa utvecklingen 

och svårigheter i teamarbete. 

Medel 

Hill, M. R., Roberts, M. 

J., Alderson, M. L., & 

Gale, T. C. E.  

 

2015 

 

Storbritannien 

Safety culture and the 5 steps 

to safer surgery: an 

intervention study. 

Syftet var att identifiera 

förändringar i säkerhetskulturen 

associerat till införandet av 

checklistan ”The 5 steps to safer 

surgery”. 

Kvantitativ 

interventionsstudie, 

mättes med en 

modifierad version av 

the Safety Attitude 

Questionaire – 

Operating Room, före 

och efter intervention. 

Före intervention, n=60 

Bortfall: 20% 

 

Efter intervention, 

n=51 

Bortfall: 26% 

Ett år efter införandet av checklistan 

hade jobbtillfredsställelse, 

arbetsförhållanden, uppfattningen 

om ledningen, säkerhetsklimatet och 

klimatet kring teamsamarbetet gått 

upp medan stressmedvetenheten 

hade gått ner. 

Hög 

Jones, A., Johnstone, M.-

J., & Duke, M.  

 

2016 

 

Australien 

Recognising and responding 

to ’cutting corners’ when 

providing nursing care: a 

qualitative study. 

Syftet var att utifrån huvudfyndet 

”ta genvägar” i en större studie 

undersöka vidare vilka ”glapp” i 

omvårdnaden av patienter 

sjuksköterskor stöter på under 

deras arbete. 

Kvalitativ undersökande 

och beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=71 Att ta genvägar var ett vanligt 

arbetssätt som förorsakade hel eller 

delvis försummelse av patienter, 

fördröjd vård och att moment inte 

utfördes korrekt. Att ta genvägar 

beskrevs som en bidragande faktor 

till vårdskador. 

Medel 

Kear, T, & Ulrich, B.  

 

2015 

 

USA 

Patient safety and patient 

safety culture in nephrology 

nurse practice settings: Issues, 

solutions, and best practices. 

Syftet var att få en överblick över 

uppfattningen av patientsäkerheten 

och viktiga frågor kring 

säkerhetskultur och diskutera och 

Mixad design, använde 

frågeformulären AHRQ 

Hospital Survey on 

Patient Safety Culture 

och AHRQ Medical 

n=929 

Bortfall: 5% 

Faktorer som påverkade 

säkerhetskulturen var: Få rapporter 

av avvikelser, bristfällig bemanning, 

långa arbetspass, ohanterliga 

dokumentationssystem, misslyckad 

Medel 
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redogöra för lösningar och bästa 

praxis. 

Office Survey on Patient 

Culture. 

 

Två öppna frågor som 

svarades med text 

kompletterade 

enkäterna. 

praktik vid infektionskontroll, 

följsamhetsproblem till policy och 

procedurer, bristfällig utbildning och 

kommunikationsmissar. 

Khater, W. A., Akhu-

Zaheya, L. M., Al-

Mahasneh, S. I., & 

Khater, R.  

 

2015 

 

Jordanien 

Nurses’ perceptions of patient 

safety culture in Jordanian 

hospitals. 

Syftet var att bedöma 

säkerhetskulturen på sjukhus i 

Jordanien ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Använde den arabiska 

versionen av Hospital 

Survey of Patient Safety 

Culture. 

n=658 

Bortfall: 17% 

Teamwork inom avdelningen fick 

hög positiv respons i undersökningen 

och upplevdes av sjuksköterskor vara 

den enda starka faktorn. 

Förbättringsområden identifierades 

av sjuksköterskor som: öppen 

kommunikation, personaltäthet, 

överrapporteringar och teamwork 

mellan avdelningar. 

Hög 

Ridelberg, M., Roback, 

K., & Nilsen, P.  

 

2014 

 

Sverige 

Facilitators and barriers 

influencing patient safety in 

Swedish hospitals: A 

qualitative study of nurses’ 

perceptions. 

Syftet var att utforska viktiga 

faktorer som påverkar 

säkerhetskulturen, så som de 

upplevs av legitimerade 

sjuksköterskor i sjukhusvård i 

Sverige. 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

n=12 Inom sju kategorier identifierades 22 

faktorer som påverkade 

patientsäkerheten. Tolv faktorer var 

både främjande och hindrande för 

patientsäkerheten, sex faktorer var 

bara hindrande, fyra var främjande. 

Inget speciellt mönster fanns dem 

emellan. 

Hög 

Saleh, A. M., Darawad, 

M. W., & Al-Hussami, M.  

 

2015 

 

Jordanien 

The perception of hospital 

safety culture and selected 

outcomes among nurses: An 

exploratory study. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors uppfattningar av 

säkerhetskulturen på sjukhus i 

Jordanien och identifiera viktiga 

säkerhetskulturdimensioner som 

kan relateras till utfall gällande 

patientsäkerhet. 

Kvantitativ design. 

Använde den engelska 

versionen av the 

Hospital Survey on 

Patient Safety Culture. 

n=242 

Bortfall: 39% 

Uppfattningar om patientsäkerhet 

korrelerade positivt med 

sjukhusledningens stöd för 

patientsäkerhet, och 

kommunikationsöppenhet. Positiva 

signifikanta relationer hittades 

mellan frekvens av 

avvikelserapportering och fem 

subkategorier av säkerhetskultur, 

Hög 



 

4 
 

inkluderat ej straffande gensvar till 

misstag, sjukhusledningens stöd för 

patientsäkerhet och feedback och 

kommunikation kring misstag. 

Schwappach, D. L. B., & 

Gehring, K.  

 

2014 

 

Schweiz 

Trade-offs between voice and 

silence: A qualitative 

exploration of oncology 

staff’s decision to speak up 

about safety concerns. 

Syftet var att undersöka faktorer 

som påverkar beslutet att lyfta 

angelägenheter omkring säkerhet 

eller att förbli tyst och beskriva 

vilka avvägningar som görs i 

samband med det. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n= 32 (18 

sjuksköterskor och 14 

läkare) 

En starkt motiverande faktor som 

påverkade beslutet att ifrågasätta var 

att skydda patienter från allvarlig 

skada. En annan faktor var oro för att 

skada relationer i arbetslaget och 

betänkligheter att ifrågasätta i 

närvaro av patient 

Medel 

Sexton, J. B., Sharek, P. 

J., Thomas, E. J., Gould, 

J. B., Nisbet, C. C., 

Amspoker, A. B., 

Kowalkowski, M. A., 

Schwendimann, R., & 

Profit, J. 

 

2014 

 

USA 

Exposure to Leadership 

WalkRounds in neonatal 

intensive care units is 

associated with a better 

patient safety culture and less 

caregiver burnout. 

Syftet var att utvärdera sambandet 

mellan feedback från 

ledarskapsrundor, 

patientsäkerhetskultur och 

utbrändhet bland vårdgivare. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Använde 

frågeformulären Safety 

Attitudes Questionaire, 

Hospital Survey on 

Patient Safety Culture, 

och Maslach Burnout 

Inventory. 

n=2073 

Bortfall: 37% 

Mer feedback från ledarskapsrundor 

associerades bättre säkerhetskultur 

och minskad utbrändhet 

Medel 

Steege, L. M., & 

Rainbow, J. G.  

 

2017 

 

USA 

Fatigue in hospital nurses – 

’Supernurse’ culture is a 

barrier to addressing 

problems: A qualitative 

interview study. 

Syftet var att utforska främjande 

och hindrande faktorer gällande 

hur sjuksköterskor hanterar 

utmattning och sjuksköterskors 

coping-strategier 

Kvalitativ undersökande 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=22 Alla sjuksköterskor i studien 

upplevde utmattning, men med olika 

perspektiv och sätt att hantera det 

och andra utmaningar. En ny 

professionell identitet inom 

sjuksköterskekulturen upptäcktes och 

benämndes som 

”supersjuksköterska.” 

Medel 

Yu, M., Lee, H. Y., 

Sherwood, G., & Kim, E. 

 

Nurses’ handoff and patient 

safety culture in perinatal care 

units: Nurses handoff 

Syftet var att undersöka 

överrapporteringar bland 

sjuksköterskor, identifiera fel i 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Använde den koreanska 

n=291 

Bortfall: 13% 

Uppfattning av säkerhetskulturen 

hade ett positivt samband med 

utvärdering av överrapporteringar. 

Medel 
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2018 

 

Sydkorea 

evaluation and perception of 

patient safety culture at 

delivery room and neonatal 

unit in South Korea. 

överrapportering, utvärdera 

befintlig metod i överrapportering 

och fastställa faktorer vid 

utvärdering av överrapportering 

versionen av Hospital 

Patient Safety Culture 

Survey samt tre andra 

frågeformulär som mätte 

erfarenheter, orsaker 

och utvärderingar av 

överrapporteringar. 

Dokumenterade riktlinjer och 

checklistor var till stor hjälp. 
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