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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Omvårdnaden har påvisats ha flertal brister vilket resulterar i vårdfel. Vårdfel blir 

till komplikationer för både patienten och sjuksköterskan. Säkerhetsmodeller ska tillföra en 

struktur som gör vården mer patientsäker och stöd ska ges till sjuksköterskor som begått vård-

fel och riskerar anmälan. Teoretiska referensramen i omvårdnad kommer från Joyce Travel-

bees omvårdnadsteori om mellanmänskliga aspekter. 

Syfte: Syftet är att beskriva faktorer som kan resultera i vårdfel, hur sjuksköterskan upplever 

vårdfel och vilket stöd sjuksköterskan kan förvänta sig vid vårdfel.   

Metod: En systematisk litteraturstudie. Litteraturstudien innehåller 9 artiklar. 

Resultat: Fyrahuvudsakliga teman uppstod i resultatet; vårdfel, faktorer associerade till vård-

fel, sjuksköterskans upplevelse av vårdfel och stöd för sjuksköterskan. I huvudsak visade re-

sultatet på vilka omvårdnadsfel som förekommer mest och orsaken till felen. En annan del i 

resultatet visar hur patientsäkerhet påverkas av emotionellt stabila sjuksköterskor och säker-

hetsrutiner. Sista delen i resultatet visar vilka känslor sjuksköterskor kände efter vårdfel och 

eventuell anmälan. Rutiner för stöd och stödgrupper upplevs viktigt då stöd ofta uteblev. 

Slutsats: I Sverige behövs mer forskning och kunskap om sjuksköterskors utsatthet och upp-

levda känslor vid ett vårdfel. Sjuksköterskor upplevde starka känslor vid vårdfel, genom att ge 

sjuksköterskorna stöd har de större möjlighet att hantera sina känslor och att utöva deras pro-

fession bättre. Rutiner och säkerhetsmodeller är viktiga i det fortsatta arbetet för en säkrare 

vård 

Nyckelord: Sjuksköterska, patient, upplevelse och vårdfel. 
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1. INLEDNING 

Vård innebär ständigt risker. Trots önskan om nollvision så är det omöjligt att undvika att fel 

och skador uppkommer i vården. 100 000 människor skadas och 3000 människor dör årligen 

som resultat av bristande vård (Vårdförbundet, 2011).  De sista 10 åren har anmälningar ökat 

inom vården. År 2000 kom det in 3000 anmälningar om vårdfel till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd, HSAN. Under det första halvåret 2011 har siffra ökat till 5500 anmälningar till 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011). Det finns för lite forskning kring detta ämne vilket 

leder till att det är en problematiserande litteraturstudie som väcker intresse hos författarna. 

Det är allt vanligare att patienter anmäler fel och misstag under vårdtiden till socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2011). Idag utgör en stor del av anmälningarna bemötande och inte bara kli-

niska misstag (Croona, 2011). Att fela är mänskligt brukar det heta men att göra fel i vården 

som sjuksköterska har konsekvenser (Socialstyrelsen, 2011). I egenskap av att vara blivande 

sjuksköterskor känner vi oro för att vårdfel ökar. Att vara sjuksköterska och göra fel och bli 

anmäld kan vara en omskakande upplevelse (Jordemodern, 2011). Hur upplever sjuksköters-

kor att göra fel? Vi vill undersöka varför vårdfel och anmälningar ökar. Vi vill också ta reda 

på hur sjuksköterskor upplever vårdfel.  

 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden beskriver författarna omvårdnad, vad en anmälan är, hur en anmälan går till och 

sjuksköterskans kompetensområden. Författarna tar upp vald teoretisk referensram. Aktuella 

lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans profession beskrivs för att tydliggöra 

sjuksköterskans ansvar och skyldigheter. Författarna beskriver patientsäkerhetslagen mer ut-

förligt för att lagen ligger till grund för anmälningsprocessen.  

 

2.1  Vårdfel och anmälan  

Vårdfel är händelser där brister i omvårdnaden resulterat i obehag, lidande, bestående men 

och död för patienten (Socialstyrelsen, 2011). Ett fel som uppkommer i vården av sjukvårds-

personal. Varje år drabbas patienter av skador under vårdtiden. Patienten, anhörig eller annan 

närstående kan då välja att anmäla felet. Anmälan kan gälla dåligt bemötande, kliniskt miss-

tag, fel diagnosticering samt felbehandling. Från och med årsskiftet 2010/2011 har Socialsty-

relsen tagit över anmälningar inom vården från HSAN (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrel-

sen fungerar som en tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård. Anmälan som kommer till 

Socialstyrelsen kallas Lex Maria. Att anmälan har fått namnet Lex Maria härstammar ifrån en 

företeelse som inträffade i Sverige 1936 på Maria Sjukhus. Fyra patienter avled efter felaktig 
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injicering, istället för lokalbedövningsmedel så fick patienterna desinfektionsmedel. Syftet 

med anmälan är att genom en objektiv utredning ta reda på orsaken till att fel/skada/sjukdom 

uppstår. Även risker undersöks för att förebygga att liknande situationer uppstår i framtiden. 

Patient och anhörig ska genom hela anmälningsprocessen informeras och få ta del av under-

sökningens resultat (Patientskadeguiden, 2011). Anmälan till Socialstyrelsen görs skriftligt. 

Anmälan ska uppge vad som hände, var och när händelsen inträffade. Anmälan kan göras av 

både patienten eller vårdpersonal. Socialstyrelsen utreder inte enbart den enskilda vårdperso-

nalens agerande utan hela händelsen (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2.2  Lagar som styr sjuksköterskans profession 

För att göra det enklare för patienter och anhöriga att anmäla fel i vården så trädde en ny pati-

entsäkerhetslag i kraft den 1 januari 2011. Syftet med den nya patientsäkerhetslagen är att 

vården ska bli säkrare. Patientsäkerhetslagen innebär att vårdgivare har ansvar och skyldighe-

ter vid systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska utreda situationer som leder till 

vårdskada. Patienter och anhöriga ska inspireras av vårdpersonal att vara delaktiga i patient-

säkerhetsarbetet. Om legitimerad vårdpersonal anses utgöra fara för patientens säkerhet ska 

det rapporteras till Socialstyrelsen. Patientsäkerhetslagen innefattar också hur kritiken ska 

riktas. Det finns en utökad möjlighet att vidta åtgärder mot både vårdpersonal och vårdgivare. 

Disciplinpåföljderna erinran och varning tas bort, istället utvidgas möjligheten att återkalla 

legitimationen och att föreskriva prövotid (SFS 2010:659).    

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är ett styrdokument som innehåller grundläggande 

struktur för svensk sjukvård. Patientdatalagen (SFS 2008:355) beskriver hur en patients jour-

nal ska hanteras. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2005:12) redogör för riktlinjer för patientsäker omvårdnad. Anmälningsskyldighet 

enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) beskriver vårdpersonalens skyldighet att anmäla fel i 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2011). För närmare beskrivning av lagarna se bilaga 1. 

 

2.3 Omvårdnad – överskådlig beskrivning 

Omvårdnad är ett brett och mångfacetterat ämne. Omvårdnad är ett yrkesområde och profes-

sion. Omvårdnad är ett kunskapsområde och akademiskt ämne, bestående av vetenskapliga 

erfarenheter baserade på etiska och estetiska kunskaper (Edberg, 2010). Utveckling och kun-

skap i omvårdnad innefattar inte bara behandlingar och konkreta åtgärder utan även kunskap 

om omsorg och ökad förståelse för individen (Edberg, 2010).  
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Omvårdnad har som ämnesområde fokus på individens livskvalité och hälsa. Inom omvård-

nad är upplevelser, reaktioner på individens sjukdomstillstånd och individens fundamentala 

behov, verksamhetens primära utgångspunkt (Kristoffersen, 2005). Vid tillämpning av om-

vårdnad ska sjuksköterskan tillgodose individens specifika och basala omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskan ska självständigt tillämpa kunskaper inom omvårdnadsprocessen. För att om-

besörja en god omvårdnad ska sjuksköterskan kommunicera på ett empatiskt, lyhört och re-

spektfullt sätt med patient och anhöriga. God omvårdnad innebär också att patienten vårdas 

med respekt och är självbestämmande i så stor utsträckning som möjligt i vårdprocessen (So-

cialstyrelsen, 2011). Inom omvårdnad är individens subjektiva upplevelse av sjukdom, hälsa, 

självkännedom och autonomi en viktig aspekt för att sätta i relation till sjuksköterskans egna 

värderingar och föreställningar (Engström & Johansson, 2009). Sjuksköterskan ska arbeta för 

att främja säker vård och förebygga smittspridning, omvårdnadskomplikationer och vårdfel 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

2.4 Kommunikation i vården 

Kommunikation är en stor del i vården. I relationer som uppstår i vården utgör kommunika-

tionen tilltal och samtal mellan individer. Våra positioner fastställs i tilltalet. I samtalet utväx-

las känslor, kunskap, tankar och erfarenheter (Määttä & Segesten, 2007). Kommunikationen 

utgörs av både ord och handling. Kroppsspråket är en stor del i kommunikationen, hur vi står 

och rör oss är ibland lika informativt som ett ordflöde om inte annat ett komplement i samta-

let. Kommunikationen i vården sker oftast inte på jämna villkor. Relationen är asymmetrisk 

då patienten är i underläge och vårdaren är i fördelaktig position (Määttä & Segesten, 2007). 

Asymmetrin formas av vårdarens fördelaktiga position som expert och möjligheten att verka 

på hemmaplan. Asymmetrin förstärks genom olika faktorer, att som patient vara beroende av 

någon annan, att vara i främmande miljö, ha smärta och vara rädd (Määttä & Segesten, 2007). 

Kommunikationen i vården kan vara både bekräftande och utestängande. När kommunikation 

är bekräftande kan vårdpersonal upplevas som energisk, avspänd, förstående, empatisk och 

entusiastisk. Vårdpersonalen ger patient och anhöriga en känsla av att bli sedda, hörda och 

bekräftade i alla avseenden. När kommunikation är utestängande kan vårdpersonal upplevas 

stressad och kall. Att vårdpersonalen inte tar ögonkontakt med patienten och har ett negativt 

kroppsspråk förstärker den utestängande kommunikationen (Määttä & Segesten, 2007). Det är 

av stor vikt att försöka ha en god kommunikation trots språkbarriären (Hanssen, 2007). Språk-

förbistringar som uppstår mellan individer som talar olika språk kan vara problem. Tolkhjälp 

finns att tillgå men inte dygnet runt och detta gör att det kan bli missförstånd och kulturkrock-
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ar uppstår. Individer med en annan kulturbakgrund kan ha en annan föreställning om sjuk-

dom, hälsa och behandlingspraxis. Den svenska vården och tankar omkring vården kan då te 

sig främmande (Hanssen, 2007).   

 

2.5 Sjuksköterskans utsatthet och upplevda känslor vid vårdfel 

I professionen som sjuksköterska ingår en form av utsatthet i den svåra uppgiften av att vårda 

en patient (Buijssen, 1998). Det innebär alltid en viss grad av sårbarhet och utsatthet när sjuk-

sköterskan exponeras och är öppen för andra individers lidande och svårigheter. Som sjukskö-

terska i det vårdande yrket ideligen finnas där för patienterna med lindring och tröst. Det kan 

vara svårt att som sjuksköterska möta individer i kris och förmedla hopp när situationen upp-

levs som hopplös. Sjuksköterskan konfronteras ideligen med djupa och extremt känsloladdade 

situationer (Buijssen, 1998). I sitt yrke kommer sjuksköterskan nära individer och anhöriga. 

För att hantera krävande situationer så krävs metoder och verktyg som skyddar sjuksköters-

kan. Verktyg för att hantera händelser empatiskt med ändå med en form av distans. När sjuk-

sköterska gör vårdfel är vanligt förekommande upplevda känslor, skam, skuld, rädsla, ilska 

och sorg. Sjuksköterskan känner ofta skuld och rädsla för vilka konsekvenser vårdfelet ska ge 

patienten. Risken att patienten ska drabbas av ökat lidande eller dö var rädslor vilka var mest 

förekommande hos sjuksköterskan (Buijssen, 1998).  

 

2.5.1 Vikten av stöd för sjuksköterskor som begått vårdfel 

Sjuksköterskor utsätts någon gång under sin yrkeskarriär av en traumatisk upplevelse. Att 

göra fel, missta patient, bli felbehandlad, utsättas för våld eller övergrepp kan ge psykisk och 

emotionellt traumatiska besvär. Riktlinjer som visar på hur vårdpersonal råkar ut för trauma-

tiska händelser ska få stöd är ofta dåligt utformade eller saknas helt. I hälso- och sjukvården 

finns det få utvecklade program för att hjälpa sjuksköterskor (Buijssen, 1998). En faktor är 

troligtvis en bakomliggande uppfattning att sjuksköterskor borde vara starka och kapabla att 

ta hand om sina egna problem. Sjuksköterskor anses vara utbildade att ge hjälp till andra indi-

vider och har en stor mängd kunskap att behandla både fysiska, psykiska och emotionella 

skador. Om sjuksköterskor inte får det stöd de behöver, social, kollegialt eller från ledningen 

kan bördan av upplevelsen bli tyngre (Buijssen, 1998). Det är av stor vikt att stödgrupper 

formas på organisationsnivå så att ledningen utformar en norm för stödarbete för vårdperso-

nal. Ett annat problem för utsatta sjuksköterskor är att stödet från avdelningen och kollegor 

kan utebli. Stödet uteblir på grund av att vilken kultur som råder på avdelningen. Stödproces-

sen i en organisation kan följa en struktur där information är den viktigaste och främsta åtgär-
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den. Nästa steg i stödprocessen är att forma stödgrupp för de inblandade i händelsen (Buijs-

sen, 1998). Det är av stor vikt att som drabbad individ få berätta om händelsen. Genom att få 

tillgång till rätt stöd kan sjuksköterskan bearbeta upplevelsen samt starta läkning och åter-

hämtning. Som individ hanterar vi traumatiska upplevelser olika. Det beror på hur välförbe-

redda vi är samt vilka coping- och bemästringsstrategier vi har. Riskfaktorer vid traumatiska 

upplevelser är först och främst hur länge och i vilken omfattning sjuksköterskan exponeras 

men också sjuksköterskans egen personlighet. Om sjuksköterskan redan har en sårbar lägg-

ning riskerar hon/han att drabbas hårdare av svåra händelser (Buijssen, 1998). Tidal-modellen 

är en omvårdnadsmodell som används framgångsrikt i stödgrupper. Modellen grundar sig på 

en filosofisk tankegång. Modellen ger sjuksköterskan möjlighet att själv leda sin återhämtning 

med stöd av gruppen istället för att enbart ledas av experter (Jordemodern, 2011). Studien 

visar på att sjuksköterskor som får stöd kan bättre utföra en patientsäker omvårdnad (Teng, 

Chang & Hsu, 2009).  

 

2.6 Patientsäker omvårdnad 

Genom att göra omvårdnaden mer patientsäker, ökas kvalitén på vården (Patientförsäkring, 

2011). Inom vården berör vårdtagare och vårdare varandra genom utbyte av känslor och tan-

kar. Genom att förstå varandra, känner man med varandra. I en vårdande relation är ömsesidig 

tillit och respekt viktig. Trots genuin grundtanke om att alltid göra gott och vårda rätt är risken 

för missförstånd och fel stor (Malmsten, 2007).  

 

2.6.1 Nationella patientsäkerhetssatsningen 

Nationella patientsäkerhetssatsningen är ett initiativ som startades 2008 av Sveriges landsting 

och kommuner (SKL, 2011).  Satsningen visar att det är viktigt att hälso- och sjukvårdens 

ledning ökar sitt ansvar för att patientsäkra omvårdnaden. Att skapa förutsättningar för att 

vårdpersonalen ska lyckas med sina ambitioner i professionen och undvika fel. Satsningsom-

råden är att förebygga felaktig administrering av läkemedel, vårdrelaterade infektioner, fall-

skador, trycksår och undernäring. SKL, Sveriges landsting och kommuner satsar dessutom på 

att förbättra patientmedverkan. Förbättringen sker genom att ge patienter mer kunskap och 

information om vården. Utbilda patienten i hur de själva kan bidra till att minska risker, ex-

empelvis att sluta röka. Ett annat sätt att förbättra patientmedverkan är att utforma bättre 

kommunikationsverktyg som minskar risken för missförstånd och utebliven information 

(SKL, 2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Teng%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Teng%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Teng%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Hsu%20KH%22%5BAuthor%5D
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Inom patientsäkerhet finns olika modeller utformade. Dem mest framträdande modellerna är 

av James Reason, Lucian Leape och SBAR.  

 

2.6.2  Säkerhetsmodeller i vården 

Professor James Reasons budskap i patientsäkerhet är att individer kommer alltid att göra fel.  

Omständigheter kring vårdfel analyseras. Skyddssystem utformas efter resultaten på analysen. 

Modellen för patientsäkerhet heter Schweizerost teorin. Teorin är uppkallad efter Schweizer-

ost då de olika skyddsbarriärerna liknar ostskivor med hål. Hålen i skivorna symboliserar ris-

ker i skyddsbarriärer där oönskade händelser kan uppstå. Där felen inte stoppas upp av syste-

met utan slinker igenom, blir till konsekvenser för patienten. Det finns två olika modeller hur 

felen handskas, systemmodellen och personmodellen. Systemmodellen söker orsaker till felen 

i systemet. Fördelen med systemmodellen är att man söker fel och hanterar fel genom att fö-

rebygga på organisationsnivå. Nackdelen med systemmodellen är att den enskilda individen 

kan uppleva att de inte kan påverka händelser och kan invaggas i känslan av att ej ha ett per-

sonligt ansvar. Personmodellen betyder att en enskild individ blir ansvarig för att varit oupp-

märksam, glömsk, vårdslös och försumlig. Enligt personmodellen ska den sjukvårdspersonal 

som gjort fel vara den som tar ansvaret och får reprimand beroende på vårdfelets grad och 

konsekvens. Genom att fokusera enbart på den skyldiga individen straffas leder det inte till 

förändring i systemet utan enbart på individnivå (Reason, 2000). 1994 kom rapporten ”Error 

in medicine” och 1999 ”To err is human” vilket visade hur stor del av patienter som riskerade 

att drabbas av vårdrelaterade infektioner och skador under sjukhusvistelsen. Rapporterna vi-

sade att det krävdes åtgärder, speciellt på nationell nivå. Professor Lucian Leape och kollegor 

ansåg att sjukvården kunde hämta kunskap från militären, kärnkraftsindustrin och civilflyget 

som kommit avsevärt längre i utvecklingen av säkra system (Buerhaus, 2004). Rapporterna 

gav upphov till attitydförändringar inom vården som resulterade i att säkerhetsrutiner i vården 

las om. Enligt ny lagstiftning så flyttades fokus från den enskilda individen till att hela organi-

sationen. Patientsäkerhetsarbetet är utformat att bedriva en säker vård både utifrån vårdgiva-

rens och patientens perspektiv. Medicinska fel kan förebyggas genom rekommendationer och 

råd. Om fel uppstår finns styrdokument hur felen ska hanteras (Leape, 1994).   

SBAR är en modell för strukturerad kommunikation. SBAR ska minska risken för otydlighet, 

utebliven information och missförstånd. Bristande kommunikation kan riskera patientsäkerhe-

ten då det är kritisk information om patienter som ska överföras mellan olika yrkeskategorier 

och verksamheter. SBAR modellen säkerhetsställer att kommunikationen följer en struktur 

som gör att informationsöverföringen ska bli korrekt. SBAR står för situation, bakgrund, ak-
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tuellt tillstånd och rekommendation. Genom att överföra patientinformation genom modellen 

minskar riskerna för missförstånd eller att betydelsefull informations glöms bort (Patientför-

säkring, 2011). 

 

2.7 Sjuksköterskans kompetensområde 

För att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession har Socialstyrelsen författat 

en kompetensbeskrivning med riktlinjer för säker vård. Kompetensbeskrivningen för sjukskö-

terskor ligger som grund i både utbildning och verksamhet. Kompetensbeskrivningen består 

av tre huvudområden som är viktiga i sjuksköterskans arbete oavsett vårdform eller verksam-

het. Omvårdnadens praktik och teori beskriver kompetenser som medicinsk vetenskap, om-

vårdnads vetenskap, undervisning, bemötande, information, undersökning, behandling, säker-

het, kvalité och vårdmiljö. Sjuksköterskan ska aktivt identifiera ohälsa och förebygga hälso-

risker. Utbildning, utveckling och forskning redogör för kompetenser som professionell och 

personlig utveckling. Sjuksköterskan ska kritiskt granska och reflektera i sin yrkesprofession. 

Handleda studenter och medarbetare. Medverka och initiera forskningsarbete. Ledarskap be-

skriver delkompetens som arbetsledning och samverkan i vårdkedjan. Sjuksköterskan ska ha 

en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Respektera patientens självbestämmande och 

integritet. Sjuksköterskan ska visa respekt för olika värderingar och trosuppfattningar.  

ICN:s etiska koder för sjuksköterskor uppkom 1953. ICN:s etiska koder innehåller sjukskö-

terskans fyra fundamentala ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2011).  

Sjuksköterskan i relation till allmänheten 

Sjuksköterskan arbetar i den miljö där människors värderingar, rättigheter, och trosuppfatt-

ningar hos familj, individ och samhälle respekteras. Sjuksköterskan har ansvar för att indivi-

den ska få den information som behövs för samtycke till vård och behandling. Den informa-

tion individen ger till sjuksköterskan hamnar under sekretess (Socialstyrelsen, 2011).   

Sjuksköterskan i relation till yrkesutövning 

Sjuksköterskan har ansvar för att kontinuerligt vara uppdaterat med ny kunskap. Sjuksköters-

kan ska själv ha en god hälsa för att inte utsätta patienten för risker i omvårdnaden. Vid delge-

ring av uppgifter värderas både sjuksköterskans och annan vårdpersonal kompetens för att 

utöva delegeringen. När sjuksköterskan använder sig av ny forskning och teknik så ska fokus 

vara på en säker omvårdnad för individen (Socialstyrelsen, 2011).   
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Sjuksköterskan och professionen 

Sjuksköterskan har huvudansvaret för att tillämpa och utarbeta acceptabla riktlinjer inom om-

vårdnad, forskning, ledning och utbildning. Omvårdnaden utvecklas kontinuerligt enligt evi-

densbaserad kunskap. Sjuksköterskan medverkar till att upprätthålla och skapa rättvisa, säkra 

och ekonomiska arbetsförhållanden(Socialstyrelsen, 2011).    

Sjuksköterskan och medarbetare  

Ett gott samarbete mellan medarbetarna och sjuksköterskan är viktigt. När individers hälsa är 

hotad på grund av medarbetare eller andra personers handling så ska sjuksköterskan vidta 

åtgärder för att skydda dem (Socialstyrelsen, 2011). 

 

2.8 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Då centrala begrepp är kommunikation, lidande och mellanmänsklighet har vi valt att stödja 

vår systematiska litteraturstudie på Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori om mellan-

mänskliga aspekter. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i arbetet består av mellan-

mänskliga relationer med patienter för att utföra en god omvårdnad. När en sjuksköterska 

anmäls i vården så handlar det inte enbart om medicinska fel utan även bristande kommunika-

tion. Bristande kommunikation kan leda till lidande både för patienten och sjuksköterskan.  

Travelbee beskriver att omvårdnad är mellanmänskliga relationer. I den mellanmänskliga re-

lationen kan sjuksköterskan identifiera och tillgodose patientens behov av omvårdnad. Att 

skapa och ta initiativ till en mellanmänsklig kontakt är sjuksköterskans grundläggande upp-

gift. Vid en mellanmänsklig relation är ett ömsesidigt förtroende en viktig aspekt mellan sjuk-

sköterska och patient. Enligt Travelbee så är mellanmänskliga relationer ett krav för att uppnå 

omvårdnadsmålen. 

För att etablera en mellanmänsklig relation till patienten så krävs en god kommunikation. Ut-

över god kommunikation och förståelse för den andra individen krävs att mötet mellan indivi-

der inte tolkas utifrån eventuella likheter och erfarenheter. När en mellanmänsklig relation 

skapas så uppstår sympati när de berörda individerna börjar uppleva en närhet till varandra. 

En ökad förståelse, ömsesidighet och omsorg utvecklas i samspelet mellan individerna och 

kan resultera i stöd och minskat lidande (Travelbee, 1971).  

Kommunikation är en process där man ömsesidigt förmedlar eller delar känslor och tankar. 

Kommunikationen är ett viktigt redskap för sjuksköterskan och en förutsättning för att uppnå 

en god omvårdnad. När två människor möts startar en kommunikation som är både icke ver-

bal och verbal. Kommunikations syfte är att skapa en relation till patienten. Enligt Travelbee 

så är det lika viktigt att etablera god relation och lära känna patienten som att utföra en god 
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fysisk och medicinsk omvårdnad . Travelbee tar upp kommunikationen som en nödvändighet 

i omvårdnadsprocess och möte mellan individer. Kommunikation ska ses som ett grundläg-

gande verktyg inte som en mirakelkur. Kommunikatören ska besitta ett välutvecklat sinne för 

sensivitet och timing och inse att en etablerad relation inte byggs på magiska fraser, utan krä-

ver grundläggande kommunikativa förutsättningar för att fungera (Travelbee, 1971).  

Travelbee beskriver lidandet som något alla människor förr eller senare i livet kommer att 

erfara i någon form. Lidandet är helt personligt och varierar individuellt.  Lidandet är en erfa-

renhet som ger människor kännedom om sina egna upplevelser samt innebörd av andlig, fy-

sisk och emotionell smärta. För att uppleva lidande anser Travelbee att man måste bry sig om 

någon eller något. Ett lidande uppstår när människan riskerar att förlora eller förlorar någon 

man bryr sig om. Lidandet uppkommer inte vid förlust av något som man inte bryr sig om . I 

samband med lidande tar Travelbee upp empati som en nödvändig del att mötet i omvårdna-

den med andra människor. Empati innebär en förmåga att sätta sig in i en annan individs si-

tuation och psykologiska tillstånd men samtidigt behålla egna tankar och värderingar som en 

självständig individ (Travelbee, 1971). 

 

3. PROBLEMFORMULERING  

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvar. Att ge god omvårdnad är att främja patientens 

hälsa och autonomi (Kristofferssen, 2005). Sjuksköterskans mål med omvårdnaden är att ge 

god vård, ombesörja för patientens behov både fysiskt och psykiskt (Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt Godhetsprincipen har sjuksköterskor en moralisk plikt att vårda patienter med fokus på 

att hjälpa, göra gott, förebygga lidande och skador. Principen bygger på att göra gott och inte 

skada individen så sjuksköterskan ska inte orsaka lidande eller tillfoga skada (Gren, 2001).  

Sjuksköterskor ska välja handlingsåtgärd utifrån den handling som minimerar lidande och 

skada för patienten (Gren, 2001). Problemet är att trots befintliga styrdokument för sjukskö-

terskans arbete så uppkommer vårdfel. Vårdfel kan generera till ökat lidande och längre sjuk-

husvistelse för patienten. Vårdfel kan även resultera i en anmälan. Att göra fel i vården kan 

vara en känslomässig upplevelse för sjuksköterskan (Jordemodern, 2011). Uteblivet stöd från 

ledning och kollegor kan leda till svårigheter för sjuksköterskan att återhämta sig från upple-

velsen att ha gjort ett vårdfel. Genom att inte uppmärksamma problemet så kan det finnas 

svårigheter att minimera vårdfel och anmälningar.  

 

 

 



 

10 

 

4. SYFTE   

Syftet är att beskriva faktorer som kan resultera i vårdfel, hur sjuksköterskan upplever vårdfel 

och vilket stöd sjuksköterskan kan förvänta sig vid vårdfel.   

 

5. METOD 

Den tillämpade metoden är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att välja, identifiera, 

analysera och värdera relevant forskning för att systematiskt besvara formulerad frågeställ-

ning (Forsberg & Wengström, 2008). Materialet som redovisats i vår systematiska litteratur-

studie består av vetenskapliga artiklar. Valt problemområde avgränsades successivt och ska-

pade en tydlig och konsist problemformulering (Patel & Davidsson, 2003).  

 

5.1 Urval kriterier  

Artiklarna inkluderade i den systematiska litteraturstudien är valda utifrån inklusionskriterier 

och exklusionskriterier. Våra inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var skrivna på 

engelska samt Peer Rewied. Peer Rewied innebär att experter inom valt område har granskat 

och analyserat artikeln innan publicering (Willman & Stoltz, 2006). Vi valde att undersöka 

vuxna personer med sjuksköterskeutbildning. Artiklar där titeln inte passade vårt syfte togs 

bort. Studien är inte begränsad till enbart artiklar om svensk sjukvård. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan årtalen 1997-2011. Artiklar med låg kvalité exkluderades efter gransk-

ning. 

 

5.2 Sökningsförfarande  

Sökningen genomfördes mellan v.33 och v.35, 2011. Databassökningen gjordes i Cinahl och 

PubMed. I sökningarna i PubMed användes MESH termer och i Cinahl användes headings för 

att hittade relevanta nyckelord till artiklarna i studien. Kombinerade sökord användes i både 

Cinahl och PubMed för att få ett mer specificerat resultat av sökningarna, se bilaga 4. Sök-

ningarna resulterade i artiklar där titel och abstract lästes, artiklar där resultatet passade vårt 

syfte valdes att inkluderas i vår studie. Efter kritisk granskning med granskningsmall så valde 

vi att ta bort en artikel där studiens innehåll och resultat inte var intressant för vår studie trots 

intresseväckande abstract. Vid sökning i PubMed så valde vi även att fördjupa sökningen ge-

nom att söka på de valda artiklarnas ”related citations”, se bilaga 4. Slutligen fick vi samman-

lagt 9 artiklar från både Cinahl och PubMed vilket vi valde att använda till vår systematiska 

litteraturstudie. Aktuella sökord i båda databaserna visas mer utförligt i bilaga 4. 
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5.3 Kvalitetsgranskning 

Vi valde att granska våra artiklar med hjälp protokoll för kvalitetsbedömning av Willman och 

Stoltz (2006) för kvalitativa och kvantitativa studier. För att enklare kvalitetsbedöma artiklar-

na valde vi att modifiera granskningsmallen till ett poängsystem. Poängsystemets syfte var att 

påvisa artiklarnas kvalité. Hög poäng visade på hög kvalité och låg poäng på låg kvalité. I 

poängsystem för bedömning av kvalitativa artiklar blev poängen efter granskning, hög över 

12p, medel över 8p och låg kvalité under 7p. I bedömning av kvantitativa artiklar så blev po-

ängskalan hög över 14p, medel över 9p och låg kvalité under 8p. Poängsystemets upplägg 

visas i bilaga 2 och 3. Av valda artiklar i studien är 7 artiklar av hög kvalité och 2 artiklar av 

medel kvalité. En artikel med låg kvalité valde vi att exkludera. Alla artiklar med medel eller 

hög kvalité inkluderades i systematiska litteraturstudien och presenteras i bilaga 4. 

 

5.4 Etiskt ställningstagande 

Etiskt ställningstagande visar på att ett etiskt övervägande har gjorts i studien samt att både 

negativa och positiva aspekter i resultatet redovisats. Det är inte etiskt att enbart fokusera på 

forskarens åsikter, förförståelse och uppfattning, utan alla resultat ska redovisas oavsett fors-

karens hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). Deltagare i vetenskapliga studier ska alltid bli 

informerade om riskerna med studien för att självständigt överväga och bestämma om de ska 

vara delaktiga i studien eller inte (Polit & Beck, 2004). Det etiska ställningstagandet framgick 

inte tydligt i 6 artiklar så vi mailade författarna för att klargöra om författarna har gjort ett 

etiska övervägande eller inte. Vi har enbart fått svar från Beatrice Kalisch, medförfattare i 

artikeln ”missed nursing care: Errors of omission” att artikeln har ett etiskt övervägande.  

 

5.5 Analys; kvalitativ och kvantitativ 

Analys av resultat innebär att man tar en helhet och plockar isär beståndsdelarna för att under-

söka och bearbeta materialet med avsikt att få svar på studiens syfte. Kvalitativ innehållsana-

lys av data innebär att undersöka upplevda och beskrivna fenomen genom att identifiera me-

ningsbärande enheter och centrala teman samt att genomföra kodning av kategorier, för att 

utveckla teorier och modeller (Olsson & Sörensen, 2007). Den systematiska litteraturstudie-

analysen har utförts genom att författarna har läst igenom varje artikel för sig, noggrant och 

upprepade gånger. Utifrån artiklarnas resultat valdes specifika stycken, meningsenheter som 

motsvarade syftet och svarade på frågeställningar. Genom att meningar och stycken i artiklar-

nas resultat markerades med överstrykningspennor formades aktuella kategorier som resulte-

rade i olika teman. För att få en övergripande bild av analysen har författarna valt att med 



 

12 

 

hjälp av tabell strukturera upp teman och kategorier. Valda teman blev grunden till resultat 

och diskussion i systematiska litteraturstudien. Meningsenhet utgör en del av en text som kan 

bestå av stycken, meningar eller ord som är relaterat till innehåll i texten. I processen abstra-

heras och kondenseras meningsenheterna. Kondenseringen gör att texten blir mer specifik och 

innehåller enbart det viktigaste. Den kondenserade texten omvandlas till koder genom ab-

straktion som sen utgör kategorier och teman. Abstraktion innebär att innehållet lyfts till en 

högre och mer logisk nivå. För att kortfattat beskriva meningsenhetens innehåll använder man 

en kod som etikett. Koder formas med ständig hänsyn till kontexten i meningsenheten. Koder 

med liknande innehåll bildar en kategori (Granskär & Höglund, 2008).  

 

6. RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra teman. I det första temat vårdfel presenteras de vanligast före-

kommande vårdfelen och vad ett vårdfel är. Andra temat faktorer associerade till vårdfel vi-

sar på de största orsakerna till vårdfel, beskriver hur arbetsförhållanden påverkar sjuksköters-

kas arbete, visar på hur viktigt det är med en god kommunikation och vad som händer när den 

brister, samt belyser hur stress påverkar sjuksköterskans arbete.  Tredje temat Sjuksköterskans 

upplevelse av vårdfel tar upp olika känslor som sjuksköterska upplever när ett fel har begåtts. 

Fjärde temat stöd för sjuksköterskan belyser vikten av stöd av omgivningen och vad som hän-

der om stödet uteblir. Beskrivning av hur sjuksköterskor hanterar felet som begåtts och vilka 

typer av coping-strategier som är vanligast.  

 

6.1  Vårdfel 

Det fanns olika faktorer som låg bakom ett fel i vården. Resultat visade att de mest förekom-

mande felen som sjuksköteskor hade begått var att sjuksköterskan inte gav rätt läkemedel till 

patienten, gav läkemedel utan läkareordination, administrerade läkemedel på fel tidpunkt, inte 

var uppmärksam på eventuella interaktioner. Att ge injektioner felaktigt var ett annat före-

kommande fel som visade sig i studiens resultat (Joolaee, Hajibabaee, Peyrovi, Haghani & 

Bahrani, 2011). Missad omvårdnad var uppdelad i olika faktorer som bedömning, individuella 

behov, grundläggande omvårdnad, och planering (Kalisch, Landstrom & Williams, 2009). 

Studien visade att felaktig förflyttning, munvård, läkemedel samt bristande undervisning och 

information till patienterna var vanliga omvårdnadsfel. Annan missad vård var patientbedöm-

ningar, toalettbesök, hjälpa patienten med matning, planering och att tvätta patienterna (Ka-

lisch et al, 2009). Utelämnad blodsockermätning på diabetespatienterna var dessutom vanligt 
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förekommande (Joolaee et al, 2011). Studien visade dessutom att merparten av missad vård 

ägde rum i akutsjukvården, i interventioner och vid basal omvårdnad (Kalisch et al, 2009). 

 

6.2 Faktorer associerade till vårdfel 

Studien visade att överbelastning på arbetet, stressigt arbete och otillräcklig kunskap, kom-

munikationsbrist var faktorer som orsakade fel i vården (Anoosheh, Ahmadi, Faghihzadeh & 

Vaismoradi, 2008). Många sjuksköterskor hade för lite kunskap om aktuella sjukdomar på 

avdelningen för att kunna ta hand om de sjuka patienterna vilket var en bidragande faktor för 

fel i vården. Brist på fortsatt utbildning på grund av dålig ekonomi påverkade sjuksköterskor-

nas kompetens för att utveckla sitt lärande vilket gav fel i vården (Golubic, Milosevic, Kneze-

vic & Mustajbegovic, 2009). Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att stress i arbetet var 

en bidragande orsak till att fel uppstod (Meurier, Vincent & Parmar, 1997). Studien visade 

även att sjuksköterskor i sitt yrke behövde ta hastiga beslut vilket emellanåt resulterade i fel, 

eftersom sjuksköterskorna inte hade tid att tänka igenom och planera sitt agerande (Meurier et 

al, 1997). För mycket dokumentation var ett annat skäl till att sjuksköterskorna gjorde fel i 

vården på grund av att sjuksköterskan var tvungen att lägga sin tid på dokumentationen istäl-

let för omvårdnad (Kalisch et al, 2009). Det fanns inte heller tillräckligt med medicinisk ut-

rusning för att sjuksköterskan skulle kunna utföra sitt arbete, det fattades t.ex. blodtryckmäta-

re och EKG apparater (Kalisch et al, 2009). 

 

6.2.1 Sambandet mellan arbetsförhållande och fel i vården 

Studien visade att det var signifikant samband mellan arbetsförhållanden och sjuksköterskans 

fel i vården (Joolaee et al, 2011; Anoosheh et al, 2008).  Faktorer vid sämre arbetsförhållan-

den som resulterade i fel var bland annat överbelastning, för lite sjuksköterskor på avdelning-

en och skiftarbete. Skiftarbete påverkade sjuksköteskorna eftersom det gjorde sjuksköterskor-

na trötta och sänkte både koncentration och fokus. Att vara i tjänst och ha ansvar i längre ar-

betspass än normalt 8-9 timmar var en annan faktor som ledde till fel i vården (Golubic et al, 

2009). Resultat visade även att sjuksköterskor som arbetade flera nätter efter varandra hade 

större risk för att göra fel i vården. Överbelastning på grund av underbemannad personal av 

sjuksköterskor var en stor bidragande faktor till att fel uppstod i vården. Studien visade att 

arbetsledningen måste ta till sig detta problem och se över att det finns tillräckligt med perso-

nal, acceptabelt schema och arbetsbörda (Anoosheh et al, 2008). Dåligt samarbete mellan 

sjuksköterskorna och ensamt arbete gav även fel i vården (Golubic et al, 2009). Studien 

beskrev även hur viktigt det var att chefer och arbetsledningen identifierade risker som ledde 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Golubic%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Golubic%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Knezevic%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Knezevic%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Mustajbegovic%20J%22%5BAuthor%5D
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till fel i vården (Joolaee et al, 2011). Arbetskrav och bristande kontroll över arbetsmiljön öka-

de sjuksköterskans nivå av emotionell och social utmattning (Ramanujam, Abrahamson & 

Anderson, 2008). Emotionell stabilitet hos sjuksköterskor innebar att sjuksköterskan kunde 

hantera sina känslor, var psykiskt stark och stabil. Studieresultatet visade genom att ha hög 

emotionell stabilitet så ökade säkerheten för patienterna. Om sjuksköterskan hade negativt 

förhållningssätt gentemot patienten hade det negativ inverkan på patienten omvårdnad. Sjuk-

sköterskor med högre emotionell stabilitet hade mindre tendens att reagera starkt på stressful-

la situationer och hanterade problem lättare, vilket var en förutsättning för att bedriva en pati-

entsäker vård (Teng, Chang & Hsu, 2009). Studien visade att mer arbetskrav på sjuksköters-

kan resulterade i mindre förmåga att ge en säker vård (Ramanujam et al, 2008). Stor arbets-

börda och brist på personal gav ett negativt inflytande på patientsäkerheten. Studien tog upp 

att patientsäkerheten skulle ha öka om sjuksköterskor hade färre arbetsuppgifter (Ramanujam 

et al, 2008).   

 

6.2.2 Kommunikationens betydelse vid fel i vården 

Resultatet i studien tog upp att en orsak till missad vård var brister i kommunikationen. 

Kommunikationssvårigheter påträffades mellan sjuksköterskor men också mellan avdelning-

ar. Andra problem med kommunikation var mellan sjuksköterska och patient samt sjukskö-

terska och övrig yrkeskår. Mestadels var det fråga om missförstånd, brist på information och 

kommunikationsavbrott (Kalisch et al, 2009; Joolaee et al, 2011; Golubic et al, 2009). Brister 

i kommunikation mellan överordnade och sjuksköterskor samt konflikter mellan kollegor var 

också omständigheter som påverkade fel i vården (Golubic et al, 2009). Bristande information 

om patienter från tidigare skift pågrund av dålig kommunikation påverkade att ett fel uppstod 

(Kalisch et al, 2009; Espin, Wickson-Griffiths, Wilson, Lingard, 2010). 

 

6.2.3 Inverkan av stress 

Stress var en av de vanligaste faktorerna som ledde till fel i vården (Golubic et al, 2009). 

Sjuksköterskor med en högre utbildning och längre erfarenhet hade generellt en högre 

stresstålighet än sjuksköterskor med lägre utbildning och mindre erfarenhet. Studien beskrev 

de olika stressmomenten indelade i 6 större kategorier: Arbetsförhållanden och organisation, 

anmälningar, faror på arbetsplatsen, personalkonflikter på arbetsplatsen, skiftarbete, offentlig 

kritik och professionella krav. Sjuksköterskorna i studien upplevde att organisationsfrågor och 

sparkrav var stora stressfaktorer i deras arbete (Golubic et al, 2009).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Ramanujam%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Ramanujam%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Anderson%20JG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Teng%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Teng%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%22Hsu%20KH%22%5BAuthor%5D
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6.3 Sjuksköterskans upplevelse av vårdfel 

Efter en anmälning kände majoriteten av sjuksköterskorna att de upplevde känslor av skam, 

ångest, rädsla, panik, sorg och förtvivlan. Sjuksköterskornas upplevda känslor var alla unika 

och individuellt specifika för dem själva. Studien beskrev att känslorna som uppkom var spe-

cificerade både till sjuksköterska och händelsen (Santos et al, 2007). 

 

6.3.1 Rädsla och Skam 

Det fanns olika aspekter av rädsla, rädslan för att patienten skulle drabbas av svåra konse-

kvenser som ökat lidande, försvårat sjukdomstillstånd eller till och med död. Rädsla för upp-

repade fel var en känsla som sjuksköterskan påverkades av i sitt arbete (Santos et al, 2007). 

Det fanns en rädsla för att anmäla felet till ledningen (Meurier et al, 1997). Sjuksköterskan 

kände rädsla för vad som skulle hända i hennes framtida yrke, vilka konsekvenser felet kunde 

ha för legitimationen (Meurier et al, 1997). Skam var en känsla som uppkom när sjuksköters-

kan upptäckte att hon/han hade gjort fel. Skammen över att kollegorna skulle få veta vad sjuk-

sköterskan hade gjort för fel var en känsla som är starkt associerades med att ha gjort fel i 

vården. Studien visade att rädsla för reaktioner av kollegor och chefer uppkom efter sjukskö-

terskan hade gjort fel (Joolaee et al, 2011). Känsla av att inte vara kompetent och ge negativa 

intryck till patienten påverkade sjuksköterskan (Joolaee et al, 2011). Skam över att ha gjort fel 

från början och skamkänslan över att behöva berätta för patient, anhöriga och kollegor att man 

som sjuksköterska har gjort fel upplevdes svårt (Santos et al, 2007). 

 

6.3.2 Oro och ångest 

Oro och ångest yttrade sig ofta på ett sådant sätt att sjuksköterskor som gjort fel gick hem och 

ringde avdelningen frekvent för att se hur det var med patienten, tittade på nyheterna för att se 

om vårdfelet skulle sändas och hade svårt att sova om nätterna (Santos et al, 2007). Sjukskö-

terskor upplevde ångest för att det var hon/han som utsatt patienten för en risk. Sjuksköters-

korna uppgav att ångesten dels berodde på att sjuksköterskorna inte varit tillräckligt uppmärk-

samma och stressade vid tillfället när felet begåtts (Meurier et al, 1997). Sjuksköterskans upp-

levda känsla av utmattning ökade när arbetskraven höjdes i arbetet. Sjuksköterskor som upp-

levde att de hade kontroll i arbetet, var mindre utmattade och hade bättre självkänsla (Rama-

nujam et al, 2008). 
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6.3.3 Ilska, sorg och förtvivlan 

När sjuksköterskan upptäckte att ett medicinskt fel hade begåtts så var de första känslorna 

oftast panik och förtvivlan (Santos et al, 2007). Första tiden efter upptäckten upplevde många 

sjuksköterskor att de var arga, både på sig själva och sina kollegor. Ilska över att ha begått ett 

fel som inte borde ha hänt överhuvudtaget. Känslan av ilska uppträdde när chocken börjat 

lägga sig, ilska över att arbetsförhållande bidragit till felet och att sjuksköterskan inte hade fått 

det stöd som behövts (Meurier et al, 1997). Sjuksköterskor kände sorg i samband med utebli-

vet stöd från kollegor och sjukhusledning (Meurier et al, 1997; Santos et al, 2007). Sjukskö-

terskan kände sorg över att ha utsatt patienterna för mer lidande och ofta längre sjukhusvistel-

se. Upplevda känslan av att sjukhusledning, kollegor och patienter hade mindre tillit till sjuk-

sköterskan var en faktor som bidrog till att sjuksköterskan blev ledsen. 

 

6.3.4 Otillräcklighet och förnekelse 

Rädslan att göra fel igen och sänkt självförtroende var två faktorer som bidrog till osäkerhet 

och känslan av att inte vara tillräcklig (Meurier et al, 1997). Det var vanligt att sjuksköterskor 

efter fel i vården och anmälning, började tvivla på sin kompetens och upplevde att de var otill-

räckliga (Santos et al, 2007). Förnekelse var vanligt och att inte förmå att ta in det traumatiska 

som hänt. Resultatet visade att en del sjuksköterskor valde i förnekelsen att ignorerade felet 

och arbetade vidare som att inget hade hänt, vilket ledde till att inga förändringar i praktiken 

gjordes (Meurier et al, 1997). 

 

6.4 Stöd för sjuksköterskan 

Studien belyste att det var av stor vikt av att få stöd när man gjort fel i vården som sjukskö-

terska och riskerade en anmälan. (Espin et al, 2010). Studien visade att stöd från sjukhusled-

ning och kollegor var olika från arbetsplats till arbetsplats. Sjuksköterskor som upplevde att 

de fick ett bra stöd, kände att det var lättare att slappna av och hantera felet. Sjuksköterskorna 

kände att de inte var själva och att de hade ”uppbackning” av sina kollegor och sin chef. Sjuk-

sköterskor som inte fick stöd upplevde frustration och sorg samt att felet hanterades i ensam-

het (Santos et al, 2007). Brist på stöd från kollegor och högre tjänstemän var vanligt efter att 

sjuksköterskan hade begått ett fel (Meurier et al, 1997). Majoriteten av de anmälda sjukskö-

terskorna accepterade att de hade gjort fel och upplevde att de kunde dra lärdom av det fel 

som begåtts (Espin et al, 2010). Sjuksköteskor skaffade sig mer kunskaper om saker de var 

osäkra på efter att de hade begått felet (Santos et al, 2007). En del sjuksköterskor höll käns-

lorna för sig själva och ville inte dela händelsen med andra medan andra sjuksköterskor gärna 
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pratade med andra människor för att ventilera det som hänt. Det visade sig att det vanligaste 

sättet att hantera en anmälning var att prata med någon, gärna någon som upplevt samma sak 

och som hade information om hur processen vid en anmälning fungerar (Santos et al, 2007). 

Konsekvenser av en anmälan såg olika ut för sjuksköterskorna, vissa gjorde förändringar i 

arbetet. Sjuksköterskorna tog mer tid på sig, planerade, var noggrannare, hade bättre koll på 

patienterna, läste journalen noggrannare, och observerade patienterna bättre (Meurier et al, 

1997; Santos et al, 2007). Andra sjuksköterskor valde att inte ändra på sina rutiner utan fort-

satte arbeta som tidigare (Meurier et al, 1997).  

 

7. DISKUSSION 

7.1Metoddiskussion 

Syftet med vår systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som leder till vård-

fel. Hur sjuksköterskan upplever vårdfel och vilket stöd hon kan förvänta sig vid vårdfel. Ut-

ifrån vårt syfte sökte vi vetenskapliga artiklar som speglar vårt syfte i databaserna Cinahl och 

PubMed. Vi valde även att exkludera artiklar som fokuserade på specifik sjukdom, då artik-

larna var mer inriktade på sjukdomen och patientens perspektiv än på sjuksköterskans upple-

velse. En svårighet för oss var från början att finna bra sökord då upplevelser och anmälan i 

MESH inte motsvarade vår definition och innebörd av orden. Efter en längre sökning av rele-

vanta sökord så fann vi till slut bra sökord som var nödvändigt att kombineras med varandra 

för att finna lämpliga resultat. Sökprocessen var komplicerad för att resultaten av sökningarna 

gav en stor mängd artiklar som inte var unika för vårt syfte, trots bra sökordskombinationer. 

Vi valde först att sökningen skulle ha ett tidsintervall på 10 år för att få fram ny forskning. 

Efter sökning av artiklar upptäckte vi att det inte fanns så mycket artiklar på ett tidsintervall 

på 10 år. Det ledde till att vi fick utöka vår sökning med artiklar från årtal 1997-2011, och då 

fick vi fler artiklar som passade vår systematiska litteraturstudie. Vi har genom hela arbets-

processen varit i kontakt med olika myndigheter och föreningar för att leta forskning och re-

levant litteratur. Vi har ringt och mailat till HSAN (hälso-och sjukvårdsnämnden), Socialsty-

relsen, Svensk sjuksköterskeföreningen, Vårdförbundet, Vårdfokus, Barnmorskeförbundet, 

Jordemodern och enskilda forskare och författare inom vård och omsorg. Efter tips fann vi 

Barnmorskeförbundets tidning Jordemodern som i år har haft en utgåva som enbart handlade 

om anmälning och stöd vid vårdfel. Vi anser att artiklarna i Jordemodern är välgjorda och har 

högt intresseinnehåll men vi önskar att det skulle vila på vetenskaplig forskningsgrund för att 

kunna ta med i analysen. Istället har vi valt att ta med en del av informationen från tidningen 

Jordemodern i vår bakgrund. Svagheter med vår studie är att det inte finns tillfredställande 
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med forskning inom området. Det var även svårt att hitta relevant litteratur om ämnet. En an-

nan svaghet är att det fanns svårigheter med valt ämne att bygga arbetet på.  

Ett exempel på svaghet är bakgrunden där det var svårt att strukturerar upp relevant fakta och 

vad som är aktuellt för vårt syfte och frågeställningar. Litteratur om anmälningar, vårdfel och 

hur sjuksköterskor upplever att göra vårdfel var svåra att hitta. Även vetenskapliga artiklar 

som var kvalitativa med fokus på upplevelser och känslor var svåra att hitta. Styrkor i vårt 

arbete var den fakta vi hittade var värdefull och intressant. En annan styrka i vårt arbete har 

även varit att vi har varit ambitiösa och driftiga i att söka information på olika sätt. Vi har 

även lagt stor tid på att kontakta många människor inom vårt område. Efter ett intensivt sö-

kande så är vi relativt nöjda med de artiklarna som vi inkluderat i vår studie, då artiklarna vi 

har valt har haft det mest relevanta innehållet som matchade vårt syfte.  

Det finns två olika ansatser man kan välja i en studie, antingen deduktiv eller induktiv. Induk-

tiv ansats innebär att forskaren utgår från att leta information om ett ämne för att skapa en 

teori kring det resultat som forskaren har fått fram. Deduktiv ansats betyder att forskaren utgår 

från en redan fastställd teori för att undersöka om den stämmer överrens med verkligheten 

(Olsson & Sörensen, 2007). Vår systematiska litteraturstudie utgår från en induktiv ansats då 

vi utgått från att undersöka ämnet utan en redan fastställd teori. Olsson & Sörensen (2007) 

beskriver att en optimal induktiv ansats ska göras av forskaren utan att forskarens föreställ-

ningar och subjektiva åsikter påverkar studien. 

Vi ser svårigheter att med att vara fullkomligt objektiva när man skriver utifrån en induktiv 

ansats för att vi som människor har alltid föreställningar som påverkar oss. Det är av stor vikt 

att vi är medvetna om våra föreställningar och fördomar för att inte låta våra subjektiva före-

ställningar färga studiens tolkning (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Här nedan följer resultatdiskussionen som bygger på systematiska litteraturstudiens olika 

komponenter som resultat, bakgrund, teoretisk referensram. Författarna jämför och diskuterar 

resultat mot bakgrund och vald teoretisk referensram.  

 

7.2.1  Vårdfel 

Fel i vården uppkommer under olika omständigheter. Omständigheter beror på den mänskliga 

faktorn, fel på medicinsk utrustning samt fel på organisations nivå. Studie visar att vårdfel gav 

både fysiskt och psykiskt lidande för patienten (Joolaee et al, 2011; Kalisch et al, 2009). I 

professionen ska sjuksköterskan arbeta med att förebygga och främja en säker vård. Sjukskö-
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terskan ska genom reglerade arbetsrutiner och kunskap undvika vårdfel och omvårdnadskom-

plikationer (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Travelbee är lidandet något som alla individer 

kommer att uppleva i någon form någon gång under sitt liv (Travelbee, 1971). I linje med 

Travelbee anser författarna att lidande är något som alla individer, både patienter och sjukskö-

terskor kommer att uppleva. Lidandet kommer troligtvis alltid vara en del av vården i någon 

form. Det är rimligt att anta att sjuksköterskor ska arbeta för att lindra lidande hos patienten. 

Det är en utmaning att undvika lidande i vården då patienter kan ha olika uppfattning, önske-

mål, krav och erfarenheter av vården. Författarna tror att det kan vara svårt att tillfredställa 

patienters outtalade behov när det inte alltid går att se vilka behov det är. Alla individer är 

unika och olika och ska vårdas därefter. Får inte patienten sina behov uppfyllda kan lidande 

uppstå trots att fel inte begåtts. Vid vårdfel så är inte längre omvårdnaden optimal och det är 

ett mål som ska eftersträvas i varje vårdsituation.    

 

7.2.2 Faktorer associerade till vårdfel 

Sjuksköterskans fel i vården beror på olika orsaker. Stress på arbetsplatsen, överbelastning, 

okunskap, hastiga beslut, för lite personal, och bristande materiella resurser (Kalisch et al, 

2009; Anoosheh et al, 2008; Meurier et al, 1997).  Patientsäkerhetssatsningen på nationell 

nivå innebär att skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor att undvika fel samt att infor-

mera patienter för att öka patient medverkan i omvårdnaden.  Kommunikationsbrist är en van-

lig orsak till vårdfel och därför har bättre kommunikationsverktyg utformats, för att minska 

fel (SKL, 2011). Travelbee anser att omvårdnad är process mellan människor. Sjuksköters-

kans grundläggande uppgift är att ta initiativ och skapa mellanmänskliga kontakter individer 

emellan. Genom att identifiera, hantera och tillgodose omvårdnadsmålen för en patient skapas 

en relation (Travelbee, 1971). Travelbee tar upp omvårdnad med fokus på mellanmänsklighet 

och relationer. Resultatet i studie visar att god omvårdnad baseras också på tillgång till medi-

cinsk utrustning. Författarna anser att Travelbee definition av omvårdnad är bra men generellt 

relationsbaserad. Det är rimligt att anta att dagens vård bygger på både mellanmänsklighet 

och teknik. Genom att få en bra balans mellan teknik och mellanmänsklighet så är det rimligt 

att tro att det är grunden till god omvårdnad. 

 

7.2.2.1 Sambandet mellan arbetsförhållande och fel i vården 

Signifikanta samband finns mellan sjuksköterskans arbetsförhållande, arbetsbörda och risker 

att göra fel i vården (Joolaee et al, 2011; Anoosheh et al, 2008). Resultatet av studien visar att 

engagemang av arbetsledningen och chefer vid riskidentifiering och system för säker omvård-



 

20 

 

nad har stor betydelse (Joolaee et al, 2011). En förutsättning för omvårdnad är att ha ett gott 

samarbete med sina medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). James Reasons sä-

kerhetsmodell visar att för att minska risker för fel bör säkrare system med skyddsbarriärer 

utformas på organisationsnivå (Reason, 2007).  Även Lucian Leape´s studier visar på att åt-

gärder behövs både på organisations- och nationell nivå (Leape, 1994). Travelbee beskriver 

betydelsen av att skapa mellanmänsklig kontakt med patienter. I relationen ska en ömsesidig 

respekt och tillit byggas upp mellan de båda parterna (Travelbee, 1971). Det är rimligt att tro 

att goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att utöva en god patienssäker omvårdnad. 

Författarna kan tänka sig att mer krävande arbetsförhållanden inverkar på risken att göra fel i 

vården. Det är viktigt som vårdpersonal att ha ett gott samarbete med kollegor i vårdkedjan 

och att ha som mål att sätta patienten i fokus. I praktiken kan det tänkas att det inte alltid en 

lätt uppgift att påverka arbetsförhållanden då många aspekter avgör, exempelvis ekonomi, 

tillgång och behov. Författarna anser att det kan finnas svårigheter att klara av att skapa en 

optimal mellanmänsklig relation till patienter om arbetsförhållanden ställer höga krav på sjuk-

sköterskan. För att sjuksköterskor ska förmå att ombesörja en god omvårdnad kan man tänka 

sig att det av stor vikt att sjuksköterskan har gott arbetsförhållande som påverkar både sjuk-

sköterskan och hennes/hans arbete positivt.     

 

7.2.2.2 Kommunikationens betydelse vid fel i vården 

Kommunikationsbrist mellan olika yrkesgrupper, sjuksköterskor och patienter är en annan 

medverkande faktor som bidrog till att fel uppstod. Konflikter mellan kollegor är en annan 

orsak till fel i vården (Kalisch et al, 2009; Joolaee et al, 2011; Espin et al, 2010; Golubic et al, 

2009). Kommunikationen i vården sker oftast inte på jämna villkor. Kommunikationen är 

vanligtvis asymmetrisk då den ena eller andra parten är underläge. Som vårdpersonal är det 

viktigt att genom kommunikation bekräfta patienter och kollegor. Kommunikationen kan ock-

så vara utestängande och blir då bristande, kort och i värsta fall utebliven (Määttä & Segesten, 

2007). För att säkra en god kommunikation i vården används SBAR. SBAR är en säkerhets-

modell för strukturerad kommunikation (Patientförsäkring, 2011).  

Enligt Travelbee är kommunikation är en viktig aspekt för att sjuksköterskan ska åstadkomma 

en god omvårdnad. När sjuksköterskan skapar en relation i vården är kommunikationen ett 

avgörande redskap (Travelbee, 1971). Det är rimligt att anta att som sjuksköterska är det vik-

tigt att ha en god kommunikation med patienter och kollegor. Författarna kan förstå att det 

uppstår fel på grund av bristande kommunikation. En frågeställning som författarna funderar 

på är om det möjligt att man inte kan ha en relation utan en befintlig kommunikation med 
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patienten. Författarna anser att det är möjligt att ha en relation med en annan individ som inte 

har förmåga att kommunicera verbalt. Dock kan det vara rimligt att se svårigheter med att 

hitta djup i relationen med enbart ickeverbal kommunikation. I praktiken kan det finnas utma-

ningar med en korrekt kommunikation men genom att använda kommunikationsverktyg och 

ta sig tid så tror författarna att man kan uppnå en bättre omvårdnad.    

 

7.2.2.3 Inverkan av stress 

Professionella krav, faror på arbetsplatsen, anmälningar, skiftarbete, arbetsförhållande, perso-

nalkonflikter, offentlig kritik är olika stressmoment som uppkom i studien (Golubic et al, 

2009). Stress är en vanlig faktor vid vårdfel. För att minska vårdfel finns utformade skyddssy-

stem som är säkerhetsmodeller för en patientsäker omvårdnad (Reason, 2007). Travelbee be-

lyser att lidandet kan bero på smärta som upplevs på en andlig, emotionell och individuell 

nivå. Lidandet är en individuell upplevelse och är olika från person till person (Travelbee, 

1971). Stress kan upplevas som ett emotionellt lidande och är individuellt förankrat. När sjuk-

sköterskan upplever stress så kan det medföra känslor som ger lidande som Travelbee beskri-

ver. Författarna anser att det är möjligt att en stressad arbetsmiljö är en bidragande faktor till 

att fel i vården uppstår. I praktiken kan det vara en utmaning att utforma en stressreducerad 

arbetsmiljö för sjukvårdspersonal speciellt på organisationsnivå då ekonomi kan ha betydelse 

för hur vården utformas. Det kan vara rimligt att tro att svårigheterna med att inte lyckas 

stressreducera omvårdnaden påverkar omvårdnaden negativt och resulterar i fortsatta vårdfel.  

 

7.2.3 Sjuksköterskans upplevelser av vårdfel 

Studier visar att olika känslor uppstår hos sjuksköterskor i samband med att göra fel i vården. 

Känslor som ångest, sorg, skam, rädsla och förtvivlan är vanligt förekommande (Santos et al, 

2007). Resultat visar att det finns sjuksköterskor som ifrågasätter sin kompetens och upplever 

processen utmattande (Joolaee et al, 2011). Travelbee belyser vikten av att också se sjukskö-

terskan som en unik individ och inte bara som professionell ombesörjare av vård. I möten och 

relationer måste även sjuksköterskans behov tillgodoses och värnas om (Travelbee, 1971). 

Författarna anser i linje med Travelbee att det är av stor vikt att se sjuksköterskans behov. 

Vilka faktorer som krävs för att tillfredställa de behov som finns och resulterar i att sjukskö-

terskan kan arbeta på bästa sätt. Det är rimligt att anta att en sjuksköterska som är emotionellt 

stark och mår bra utför en bättre omvårdnad. 

 



 

22 

 

7.2.4 Stöd för sjuksköterskan 

Studien visar att det är viktigt för sjuksköterskor att få stöd efter ett vårdfel och anmälning 

 (Espin et al, 2010). Stöd från kollegor och sjukhusledning varierar mellan olika avdelningar 

och sjukhus. Sjuksköterskor känner att de lättare kan slappna av och handskas med vårdfelet 

om de fick stöd. Sjuksköterskor där stöd uteblir upplever sorg och frustration samt att vårdfe-

let får skötas i ensamhet (Santos et al, 2007). Vissa sjuksköterskor accepterar att dem gjort fel, 

andra behåller felet för sig själva. När sjuksköterskan bestämmer sig för att göra förändringar 

i praktiken beror det på vårdfelets konsekvens och lidande för patienten (Santos et al, 2007; 

Meurier et al, 1997; Espin et al, 2010). Det är av stor vikt att som kollegor utvecklas genom 

samtal och ny kunskap tillsammans då grundläggande trygghet och tilltro skapas. Genom 

ökad trygghet och tilltro kommer stöd som en naturlig del av solidaritet. Solidaritet innebär 

bemötande med fokus på att värna om individers värdighet som ser till individens utsatthet 

och sårbarhet. Stöd och respekt är viktig aspekt vid solidaritet (Croona, 2011).  Genom att 

utveckla en förståelse, närhet och omsorg för en annan individ förstärks förutsättningarna för 

att inge hopp och stöd till den individ som är i behov av det. Att inge hopp vid stunder av li-

dande och smärta är ett krav för att finna mening i individens situation och tillgodose indivi-

dens behov. Travelbee anser att lidandet även är en erfarenhet som ger människor förståelse 

för egna upplevelser (Travelbee, 1971). Författarna tror att det kan vara rimligt att tro att sjuk-

sköterskor som utsätts för situationer där sjuksköterskan gjort fel och anmälts behöver stöd. 

Stöd för att bearbeta händelsen. Stöd för att behålla tron på sin kompetens och för att utveck-

las i sin yrkesroll. God omvårdnad består till stor del av stöd, hopp och minska lidande för 

patienten. Författarna anser att det kan vara möjligt att det är lika viktigt för sjuksköterskan att 

känna stöd och hopp för att använda sin ambition på bästa sätt. Författarna anser även att co-

ping-strategier kan vara en form av bearbetning av lidande hos sjuksköterskan. Sjuksköters-

kan kan vilja bearbeta händelsen som var grunden till felet. Genom att bearbeta felet så kan 

sjuksköterskan få en bättre förståelse över den individuella upplevelsen som felet gav. Förfat-

tarna anser att det är bra att sjuksköterskan kan lära sig av sina misstag och utföra säkrare och 

bättre omvårdnad i fortsättningen.  

 

7.3 Kliniska implementeringar 

 Många olika faktorer påverkar hur forskningsresultat lyckas att införas i praktiken eller inte. 

Det är en stor utmaning att hitta lösningar för att implementera forskning i praktiken då gamla 

föreställningar och rutiner ofta är svårt att ändra (Forsberg & Wengström, 2008).  
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I studier om fel i vården ligger den främsta fokus på vilka fel som görs i vården och hur man 

ska komma till rätta med felen. Studierna är kvantitativa som visar på statistik i vårdfel och 

anmälningar. Få studier är gjorda med fokus på sjuksköterskans upplevelser. Ämnet är käns-

ligt och oftast förenat med skamkänslor. Genom att använda forskningsresultat om sjukskö-

terskors upplevelser i praktiken, kan man se vilket behov av stöd sjuksköterskor har och vilka 

insatser som krävs för att förbättra sjuksköterskors arbetssituation för att undvika fel i vården.  

 

7.4 Överförbarhet och trovärdighet 

När resultatet värderas så finns det faktorer som ger indikation på vilken kvalité forskarens 

studie har, faktorer som relevans, rimlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet i en studie inne-

bär att forskaren har bekräftat sitt ställningstagande noggrant under forskningsprocessen 

(Granskär & Höglund, 2008). För att stärka tillförlitligheten har vi läst, analyserat och tolkat 

artiklarna, först enskilt och sen tillsammans för att diskutera tolkningarna och få en ökad in-

sikt i ämnet. Överförbarhet innebär i vilken omfattning studiens resultat kan överföras till 

andra situationer eller grupper (Polit & Beck, 2004). Vi anser att resultatet i vår studie har hög 

överförbarhet i tre grupper, sjuksköterskor internationellt, sjuksköterskor inom olika vårdin-

rättningar och för övrig personal inom vård och omsorg.  

 

7.5 Framtida forskning  

Författarna anser att det finns ett uttalat behov för vidare forskning om detta ämne. Det råder 

bristande information och forskning kring sjuksköterskans upplevelser av vårdfel och anmä-

lan. Merparten av vetenskapliga artiklar i ämnet är kvantitativa och därför efterfrågar vi mer 

kvalitativ forskning på området. Ämnet har av författarna upplevts tabubelagt och detta tror 

författarna beror delvis på att fel i vården är kopplat till skam. Problematik för fortsatt forsk-

ning kan vara att sjuksköterskor har svårt att prata om ämnet och medverka i studier.  

 

8. SLUTSATSER 

Utifrån studiens resultat har det framkommit att mest förekommande vårdfel är felaktig läke-

medelsadministrering, felaktig medicinsk teknik som exempelvis injicering, missad omvård-

nad och uteblivna kontroller. Orsaker till att sjuksköterskan gjorde vårdfel berodde främst på 

faktorer som stress, bristande kommunikation, otillräcklig kunskap, arbetsförhållande och 

överbelastning. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde skam, ångest, rädsla, panik, sorg 

och förtvivlan när de gjort ett vårdfel och riskerade att bli anmäld eller blivit anmäld för felet. 

Känslorna var ofta kopplade till sjuksköterskornas självkänsla och svårighetsgraden av det fel 
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som begåtts. Resultatet visar att en del sjuksköterskor fick det stöd de behövde medan andra 

fick inget stöd alls. Framträdande i resultatet var att stöd för sjuksköterskor är viktigt och att 

emotionellt stabilare sjuksköterskor ombesörjer en säkrare vård än de sjuksköterskor som inte 

är det.  
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Bilaga 1 

Lagar och Författningar 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 

Hälso-och sjukvårdslagen är en lag som innehåller grundläggande regler för hälso- och sjuk-

vården. I lagen finns även principer där vården ska byggas på respekt till patientens självbe-

stämmande. Patientens integritet och behov av trygghet i vård och behandling ska ligga i fo-

kus. Lika vård för alla och god hälsa är hälso- och sjukvårdens mål. Lagen innefattar även 

patientens rättigheter i vården (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Patientdatalagen SFS 2008:355 

Innehåller bestämmelser som bland annat att av varje patient som kommer i kontakt med vår-

den så ska patientjournal föras. Patientjournalen är individuell för varje patient och får inte 

vara gemensam för fler patienter. Sjukvårdspersnal har skydlighet att föra journal. Patient-

journalen ska även vara sekretessbelagd vilket innebär att ingen annan än patieneten själv får 

läsa sin journal om inte patienten samtycker att någon annan t.ex. anhörig ska läsa den. En 

patientjournal ska innehålla uppgifter om patientens vård (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28 

Lagen innebär att personal är skyldiga att anmäla om en patient drabbas eller riskerar att 

drabbas av en skada eller sjukdom. Risken eller skadan ska ha skett under vårdtiden, t.ex. i 

samband med en behandling eller undersökning. Lex Maria anmälan innebär också att perso-

nal ska anmäla om patienten har utsatts för fel i vården t.ex. fel medicin eller fel undersök-

ning. Syftet med Lex Maria anmälan är att vården ska ta lärdom av misstag så att de inte upp-

repas igen. Anmälan ska skickas till socialstyrelsen senast två månader efter att händelsen har 

uppkommit (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 

Denna författning innehåller olika riktlinjer för en god patientsäkert vård. Hälso- och sjukvår-

den ska vara organiserad så att den medför god kvalitet av vården och hög patientsäkerhet. 

Olika mål och planer ska utformas för att öka patientsäkerheten. Hälso-och sjukvårdspersonal 

ska även medverka i kvalitetsarbeten för att öka patientsäkerheten. Författningen blev aktuell 

2005( Socialstyrelsen, 2011). 
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Bilaga 2 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/ problemformulering?  Ja □             Nej □     

Är kontexten presenterad?    Ja □             Nej □     

Etiskt resonemang    Ja □             Nej □     

Urval 

- Relevant    Ja □             Nej □    

 - Strategiskt     Ja □             Nej □     

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet   Ja □            Nej □   

 

datainsamling tydligt beskriven   Ja □             Nej □     

 

- analys tydligt beskriven?    Ja □             Nej □    

Giltighet  

- Är resultatet logiskt beskrivet, begripligt?     Ja □             Nej □      

Råder datamättnad   Ja □             Nej □    

- Råder analysmättnad?    Ja □             Nej □     

Kommunicerbarhet 

- redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja □             Nej □     

- Redovisas resultaten i förhållande till en  

teoretisk referensram?    Ja □             Nej □     

 

Genereras teorin?    Ja □             Nej □    

 

 

 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………….. 

      

1 p för JA 

0 p för Nej  

 

(Totalt: 14)  

 

                               

 

Sammanfattad bedömning av kvalitet  

 

Bra >12         Medel > 8  Dålig < 7 
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Bilaga 3 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  
 

Beskrivning av studien 

 

Adekvata exklusioner   Ja □             Nej □     

 

Intervention_____________________________________________ 

 

Vad avsågs studien att studera, dvs vad var dess primära resp. sekundära effekt-

mått_______________________________________________ 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja □             Nej □     

Representativt urval?  Ja □             Nej □     

 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja □             Nej □    

Likvärdiga grupper vid start?  Ja □             Nej □     

Analyserades i den grupp som de 

 randomiserades till?   Ja □             Nej □     

Blindning av patienter?  Ja □             Nej □     

Blindning av vårdare?   Ja □             Nej □     

Blidning av forskare?   Ja □             Nej □     

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja □             Nej □     

Borfallsstorleken beskriven? Ja □             Nej □     

Adekvat statistiskt metod?  Ja □             Nej □     

Etisk resonemang?   Ja □             Nej □     

Hur tillförlitligt är resultaten  

Är instrumenten valida?   Ja □             Nej □     

Är instrumenten reliabla?    Ja □             Nej □     

Är resultaten generaliserbart?  Ja □             Nej □     

 

Huvudfynd 

……………………………………………………………………………… 

      

1 p för JA 

0 p för Nej  

 

 

(Totalt 16) 

   

Sammanfattad bedömning av kvalitet  

 

Bra > 14  Medel> 9   Dålig < 8 

 
 

 



 

33 

 

Bilaga 4  

Artikelsökningar 
 

CINAHL 

 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa ab-

stract 

Lästa artik-

lar 

Valda artik-

lar 

Malpractice 51 51 20 0 0 

Treatment 

errors (ex-

plode) 

 

202 70 0 0 0 

Health care 

errors 

 

389 62 0 0 0 

Medication 

errors 

 

159 58 0 3 0 

Nurse atti-

tudes 

2068 27 0 3 0 

Nurse patient 
relations 

 

1409 0 0  0 

Treatment 
errors+ OR 
Health care 
errors+ OR 
Medication 
errors+ AND 
Nurse attitudes 
AND Nursing 
errors 
 

11 11 11 6 3  

(nr 1) (nr 3) 

(nr 4) 

nursing prac-
tice errors 
 

18 18 18 9 2 

(nr 4) 

(nr 6)٭ 

(nr 10) 

Nurse report-

ing error 

AND critical 

care nursing 

AND health 

care errors  
 
 

2 2 2 2 1 

(nr 1) 

 

 Bortplockad artikel efter granskning  ٭ 
Numreringen av artikeln avser i vilken ordning artikeln kom i sökningen ej placering i artikelmatrisen. 
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PubMed 
 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa ab-

stract 

Lästa artik-

lar 

Valda artik-

lar 

Medical errors 

 

83925 0 0 0 0 

Medical er-

rors/nursing * 

 

294 0 0 0 0 

Medical er-

rors/prevention 

& control 

 

11046 0 0 0 0 

Patient care 

 

800729 0 0 0 0 

Attitudes of 

health personnel 

 

97732 0 0 0 0 

Malpractice 

AND medical 

errors 

 

2010 0 0 0 0 

Medical errors 

AND patient 

care 

 

3905 0 0 0 0 

Medical errors 

AND patient 

care AND atti-

tudes of health 

personnel 

 

185 185 65 4 0 

Medical er-

rors/nursing 

*OR Medical 

errors/prevention 

and control* 

AND Patient 

care AND atti-

tudes of health 

personnel 

130 130 52 10 2 

(nr 30)  

(nr 50) 

 

Emotional sta-

bility of nurses: 

impact on pa-

tient safety. (ar-

tikel.30) Related 

citations  

139 139 44 2 1 

(nr 5) 

 

 
Numreringen av artikeln avser i vilken ordning artikeln kom i sökningen ej placering i artikelmatrisen. 
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Författare 

År 

Land 
 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Anoosheh, M. & 

Ahmadi, F. & Fag-

hihzadeh, S. &  

Vaismoradi, M. 

(2008) 

Iran 

 

International Nursing 

Review. 

Causes and manage-

ment of nursing prac-

tice errors: a question-

naire of hospital nurses 

in Iran  

 

Att kartlägga sjuk-

sköterskans upp-

fattningar om de 

bidragande fakto-

rerna till omvård-

nadsfel. Skillnaden 

mellan sjuksköters-

kornas uppfattning-

ar på de tre sjukhu-

sen i Tehran under-

sökte också. 

Kvantitativ: deskriptiv studie.  

Slumpmässigt urval. Fler-

stegsurval. Stickprov. Deltagar-

na fick svara på frågeformulär 

om olika misstag och hur det har 

uppkommit. 

Resultatet visar att fel pågick 

när det var färre sjuksköterskor 

på avdelningen och mycket 

patienter att ta hand om. Andra 

orsaker var också felaktig pla-

nering av omvårdnaden, och 

skiftarbeten. 

HÖG 

Espin, S. & Wick-

son-Griffiths, A. & 

Wilson, M. & Lin-

gard L 

(2009) 

Canada 

Intensive & Critical 

Care Nursing. 

To report or not to re-

port: a descriptive 

study exploring ICU 

nurses' perceptions of 

errorand error report-

ing. 

 

Syftet är att utfors-

ka de faktorer som 

påverkar sjukskö-

terskornas preferen-

ser i fel rapporte-

ring på en Intensiv-

vårds avdelning. 

Kvalitativ, deskriptiv studie.  

Intervjuer och datainsamling. 

Resultatet visar att beslutet om 

att rapportera fel var sjukskö-

terskans uppfattning om hon 

tyckte det var ett fel eller inte. 

När deltagarna valde att inte 

rapportera fel var det på grund 

av att det inte uppkom något fel 

på patienten.  

 

HÖG 
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Författare 

År 

Land 

 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Golubic, R. & Mi-

losevic, M. & Kne-

zevic, B. & Mus-

tajbegovic, J. 

(2009) 

Kroatien 

Journal of advanced 

nursing. 

Work-related stress, 

education and work 

ability among hospital 

nurses. 

 

 

Syftet är att avgöra 

vilka yrkesmässiga 

stressfaktorer som 

finns i sjuksköters-

kors arbetsmiljö 

och att beskriva och 

jämföra arbetsrela-

terad stress mellan 

två pedagogiska 

grupper av sjukskö-

terskor 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittstudie. Frågeformulär 

Resultatet visade att det fanns 

sex stora grupper av arbetsrela-

terade stressfaktorer: "arbetsor-

ganisation och finansiella frå-

gor", "offentlig kritik", "risker 

på arbetsplatsen", "interperso-

nella konflikter på arbetsplat-

sen", "skiftarbete" och "profes-

sionella och intellektuella 

krav". 

 

HÖG 

Joolaee, S. & Haji-

babaee, F. & Pey-

rovi, H. & Haghani, 

H & Bahrani, N. 

(2011) 

Iran 

International Nursing 

Review. 

The relationship be-

tween incidence and 

report of medication 

errors and working 

conditions. 

 

Syftet med studien 

var att bestämma 

frekvensen av 

iranska sjukskö-

terskors felmedici-

nering och rappor-

tering i förhållande 

till arbetsförhållan-

det på Iransk sjuk-

hus. 
 

 

Kvantitativ studie: deskriptiv 

analytisk: kvasi experimentell 

studie. Stratifierat Slumpmässigt 

flerstegsurval. 

 

Resultatet visade att genom att 

utveckla mer effektiv rapport-

system, bättre arbetsförhållan-

den/arbetsvillkor för sjukskö-

terskor samt upprätta en ano-

nym felrapporteringssystem i 

alla sjukhusavdelningar kan det 

förbättra möjligheten att sjuk-

sköterskor kan rapportera fel.  

 

HÖG 
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Författare 

År 

Land 
 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Kalisch, B. &   

Landstrom, G. & 

Williams, A. 

(2009) 

USA  

Nursing Outlook. 

Missed Nursing Care: 

Errors of omission 

Syftet var att stude-

ra varför omvård-

nad missas av sjuk-

sköterskor på tre 

sjukhus i Michigan 

och om det finns 

skillnader mellan 

sjuksköterskorna på 

de tre sjukhusen. 

Kvalitatitv/ Kvantitativ. De-

skriptiv studie.   

 

Resultatet visade vilka avdel-

ningar som hade den högsta 

andel missade omvårdnadsfall. 

Studien visade också vilka oli-

ka omvårdnadsfel som gjordes 

på avdelningarna. Orsaker till 

missad vård var arbetskraftre-

surser, materiella resurser och 

kommunikation. 

 

 

 

MEDEL 

Meurier, CE. & 

Vincent, CA. &  

Parmar, DG. 

(1997) 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Learning from errors in 

nursing practice.  

 

Studien syfte var att 

undersöka sjukskö-

terskans orsaker 

och konsekvenser 

av fel i omvårdna-

den och risken för 

fel i praktiken 

Kvantitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta fel som uppstod under 

interventionen berodde på bris-

tande kommunikation. Sjuk-

sköterskorna rapporterade att 

orsakerna till misstag/ fel i vår-

den ej var tillräcklig med kun-

skap eller information, utan 

överbelastning, en stressad ar-

betsplats och inget stöd från 

kollegor.  

Vanliga känslor som uppkom 

hos dessa sjuksköterskor som 

hade gjort fel var, ilska, otill-

räcklighet, rädda och ångest 

HÖG 
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Författare 

År 

Land 
 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ramanujam, R. & 

Abrahamson, K & 

Anderson, JG. 

(2008) 

USA 

 

Nursing and Health 

Sciences. 

Influence of workplace 

demands on nurses' 

perception of patient 

safety. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad och 

sjuksköterskor upp-

fattningar om pati-

entsäkerhet. 

 

Kvantitativ studie 

 

Resultaten stöder hypotesen att 

sjuksköterskor som har 

högre krav upplever en mins-

kad förmåga att tillhandahålla 

säker 

vård.  

 

 

 

 

 

MEDEL 

Santos, JO. &  

Silva, AEB. & Mu-

nari, DB. & 

Miasso, AI. 

(2007) 

Brasilien 

 

Acta Paulista de En-

fermagem. 

Feelings of nursing 

professionals after the 

occurrence of medica-

tion errors. 

 

Syftet var att under-

söka och identifiera 
känslor hos yrkes-

verksamma sjuk-

sköterskor när 

de har gjort en fel-

medicinering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie Resultaten visade att de vanli-

gaste känslorna är panik, för-

tvivlan, rädsla, skuld och skam. 

De vanligaste copingstrategier-

na 

var att få dela problemet med 

någon, formellt kommunicera 

om felet samt att söka informa-

tion och kunskap. 

HÖG 
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Författare 

År 

Land 
 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Teng, CI. & 

Chang, SS. & 

Hsu, KH. 

(2009) 

Taiwan 

Journal of advanced 

nursing. 

Emotional stability of 

nurses: impact on pa-

tient safety. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

påverkan av den 

känslomässiga sta-

biliteten hos sjuk-

sköterskor och pati-

entsäkerhet. 

Kvantitativ studie Resultatet visade att känslo-

mässigt stabilare sjuksköters-

kor utövar en säkrare patient-

vård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖG 
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