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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Inom den somatiska slutenvården drabbas cirka var tionde patient av en 
vårdskada. De flesta vårdskador sker inom den kirurgiska verksamheten eller i 
samband med läkemedelsbehandling. Sjuksköterskor inom kirurgiskt kontext har 
därför ett stort ansvar när det gäller att värna om patientsäkerheten och undvika 
vårdskador.  

Syfte: Studies syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i 
kirurgiskt kontext. 

Metod: Studien har en explorativ deskriptiv design. Datainsamling genomfördes i 
fyra fokusgruppintervjuer med 22 sjuksköterskor på tre sjukhus i södra Sverige. Data 
har analyserats utifrån Krueger och Casey's klassiska kvalitativa analys av 
fokusgruppintervjuer.  

Resultat: Ur dataanalysen framkom tre kategorier av sjuksköterskors erfarenheter av 
patientsäkerhet; säker vård, organisation och sjuksköterskans profession. 
Informanterna uppfattade patientsäkerheten som god men identifierade flera 
bristande områden såsom låg sjuksköterskebemanning, hög vårdtyngd och bristande 
kompetens på avdelningarna.  

Konklusion: Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgiskt kontext 
beskrivs innehålla flera aspekter inom områdena säker vård, organisation och 
sjuksköterskans profession i relation till patientsäkerhet. Dock identifieras flera 
bristande områden med tyngdpunkt på bemanning, kompetens och arbetsmiljö. 
Patientsäkerheten uppfattades generellt som god och det fanns en medvetenhet att 
ständigt arbeta med förbättringar inom patientsäkerhetsområdet.  
 

Nyckelord: Erfarenhet, Kirurgiskt kontext, Omvårdnad, Patientsäkerhet, 
Professionell kompetens 
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Inledning  
 
Enligt Socialstyrelsen drabbas cirka var tionde patient av en vårdskada under sin 
sjukhusvistelse inom den somatiska vården i Sverige (1). De flesta vårdskador sker i samband 
med kirurgiska åtgärder eller läkemedelsbehandling och förorsakar mänskligt lidande för 
patienten, förlängda vårdtider samt är resurskrävande för sjukvården (2). Underbemanning av 
sjuksköterskor anses vara ett av de största hoten mot patientsäkerhet (3). Sjuksköterskor inom 
kirurgiskt kontext har ett stort ansvar när det gäller att övervaka patienter, tidigt upptäcka och 
initiera tidiga åtgärder för att minimera komplikationer under vårdtiden (4). Sjukhus som har 
en hög andel sjuksköterskor med kandidatexamen har ett bättre utfall vad gäller att förhindra 
allvarliga komplikationer och mortalitet (4,5). En positiv säkerhetskultur inom vården 
associeras med bättre utfall när det gäller patientsäkerhet (6). Socialstyrelsen identifierar 
patientsäkerhetskultur som ett viktigt område där förändring krävs för att uppnå en säkrare 
vård. Medarbetarna i vården har störst möjlighet att se risker och avvikelser, varför ledningens 
stöd anses vara mycket betydelsefullt för att patientsäkerheten ska kunna utvecklas (1). Det 
finns begränsad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgiskt 
kontext. Föreliggande studie ger därför en insikt om patientsäkerheten utifrån sjuksköterskors 
perspektiv inom kirurgiskt kontext.  
 
 
Bakgrund  
 

Patientsäkerhet 
World health organisation (WHO)/Europa definierar patientsäkerhet som förebyggande av 
misstag och negativa händelser hos patienter inom hälso- och sjukvården. Hälso- och 
sjukvården har blivit mer effektiv och samtidigt mer komplex med utveckling av nya tekniker, 
läkemedel och behandlingar. Idag behandlas äldre och sjukare patienter varav många lider av 
komorbiditet, vilket medför svåra beslut angående vårdprioriteringar. WHO/Europa menar att 
patientsäkerheten är en avgörande faktor för kvaliteten inom hälso- och sjukvården (7). 
Socialstyrelsen definierar patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Begreppet 
patientsäkerhet innefattar många olika aspekter, men handlar främst om säkerhetsåtgärder för 
att undvika att en patient drabbas av eller riskerar att drabbas av skada och lidande på grund 
av vården i sig (8).  
 
Socialstyrelsen har utvecklat sex områden som indikatorer på god vård, en av dem är säker 
vård. Innebörden av säker vård är att diagnostik, behandling och vård utförs på ett korrekt 
sätt, vilket minskar risken för vårdskador. Det är en förutsättning att landstingen arbetar aktivt 
med säkerhet och kvalitet för att trygga patientsäkerheten. Genom att göra patienten delaktig i 
vården, använda sig av system för avvikelsehantering och riskanalyser samt mäta vårdskador 
kan patientsäkerheten förbättras (9). Quality and safety education for nurses (QSEN) har 
utvecklat sex kärnkompetenser inom omvårdnad som alla syftar till att förbättra 
patientsäkerheten. QSEN arbetar för att förbättra utbildning av säkerhet och kvalitet i vården 
bland sjuksköterskor både på grundnivå (10) och avancerad nivå (11). 
 
Vid vårdplatsbrist inom sjukvården förekommer överbeläggning och satelitvård. 
Överbeläggning definieras som en situation där en patient vårdas på en vårdplats som inte 
motsvarar de krav som en vårdplats bör ha för att säkerställa patientsäkerhet såsom rätt 
utrustning och bemanning. Det kan leda till försämrad arbetsmiljö och kommunikation vilket 
kan orsaka patientsäkerhetsrisker. Satelitpatienten vårdas på en avdelning som inte har det 
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medicinska ansvaret och den specifika kompetens som patienten behöver. Vid 
överbeläggningar och satellitvård förkommer fler vårdskador bland annat otillräcklig 
smärtlindring, vårdrelaterade infektioner, försenade behandlingar och felmedicineringar vilket 
kan bidra till en ökad mortalitet (12). 
 
Patientsäkerhetskultur 
På en vårdavdelning är det viktigt att det finns en god patientsäkerhetskultur bland 
medarbetare och chefer. Med patientsäkerhetskultur menas det sättet som personalen förhåller 
sig till patientsäkerhet när det gäller attityd och normer (12). Sjukvårdspersonal som har en 
positiv attityd till patientsäkerhetskultur har visat sig påverka vården så att den uppfattas mer 
positiv bland patienter (13). Genom att identifiera och agera mot risker i sjukvården samt 
skapa en kultur där ingen skuldbeläggs, kan en hög patientsäkerhetskultur formas (12). 
Vårdchefer spelar en viktig roll för att inspirera till en god patientsäkerhetskultur och 
uppmuntra till att rapportera misstag och risker (12,14). Teamarbete, återkoppling från chefen 
och kommunikation kring brister på vårdavdelningar bidrar till en bättre uppfattning om 
patientsäkerhet (14). Sjukhus med hög patientsäkerhetskultur har visat sig ha färre 
dokumenterade avvikande händelser (15). 
 
Vårdskador  
Vårdskada definieras i 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." (16, kap 1,§5). Socialstyrelsen publicerar 
årligen statistik över vårdskador och dess konsekvenser på svenska sjukhus. I senaste 
rapporten som speglar åren 2010-2014 visas en kraftig minskning vad gäller allvarliga men 
och mortalitet till följd av en vårdskada, jämfört med tidigare rapporter. Trots denna 
minskning drabbas fortfarande cirka var tionde patient av en vårdskada (12). I 
Socialstyrelsens senaste kartläggning om antalet vårdskador i svensk somatisk slutenvård 
konstaterades att i genomsnitt drabbades 8,6 procent av alla patienter av en vårdskada, vilket 
motsvarar totalt drygt 105 000 vårdskador per år. I genomsnitt orsakade en vårdskada sex 
extra vårddygn motsvarande totalt cirka 630 000 vårddygn per år (2). Prevalensen var högre 
hos den äldre patientgruppen (1,2,17). Vanligast var skador på organ och infektioner. 
Nästintill var tionde patient fick bestående skador och i tre procent av fallen var vårdskadan 
en bidragande faktor till att patienten avled. Övervägande antal skador kunde ses inom det 
kirurgiska verksamhetsområdet och de vanligaste orsakerna var brister i hygien, invasiva eller 
operativa ingrepp och läkemedelshantering (2). Enligt Europeiska kommissionen drabbas 8-
12 procent av patienter som är inneliggande på sjukhus av en vårdskada (18). Irland har visat 
en prevalens på 12,2 procent av vårdskador inom somatisk inneliggande sjukvård varv 72,7 
procent ansågs kunna förebyggas (19). I en punktprevalensmätning med fem sydamerikanska 
länder visade prevalensen av vårdskador hos inneliggande patienter 11,85 procent varav 59 
procent ansågs kunna förebyggas (20). Liksom i Sverige visade båda internationella studierna 
att de flesta vårdskador förlängde vårdtiden och att hög ålder var en riskfaktor för att drabbas 
av en vårdskada (2,19,20). 
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting uppgår kostnaderna för den förlängda vårdtiden, till 
följd av vårdskador, till åtta och en halv miljard kronor per år. Beräkningarna är gjorda på 
vårdkostnader vid just det vårdtillfälle där skadan upptäckts och därför är de totala vård- och 
samhällskostnaderna av en vårdskada betydligt högre. Detta innebär även att mycket resurser 
går åt vid vårdskador men framför allt är det ett lidande för den enskilda patienten som hade 
kunnat undvikas. Vårdrelaterade infektioner är de dyraste vårdskadorna, följt av trycksår och 
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kirurgiska skador. Kostnader i samhället efter en vårdskada kan till exempel vara 
sjukskrivning och förlorad arbetsinkomst för den drabbade patienten samt för samhället 
förlorade skatteintäkter. Det kan även innebära att en anhörig behöver assistera den skadade i 
hemmet och därmed inte kan arbeta i samma utsträckning som tidigare. Det är svårt att 
beräkna dessa kostnader och härröra dem till vårdskadan men det kan konstateras att de 
samhälleliga kostnaderna för vissa vårdskador är långt högre än sjukhuskostnaderna under 
vårdtillfällena där skadan uppstod (17). Var tionde patient i Europa drabbas av en vårdskada 
på sjukhus vilken kunde ha förhindras och som ger ökat lidande för patienten, anhöriga och 
hälso- och sjukvårdspersonal och leder till höga vårdkostnader. Ökad ekonomisk press leder 
ofta till överbelastningar i hälso-och sjukvården (7). 
 
Socialstyrelsen har fem patientfokuserade och långsiktiga mål för patientsäkerheten: God 
patientsäkerhetskultur i vården, patientdelaktighet i vård och behandling, minskat antal 
frekventa eller allvarliga vårdskador, rätt kompetens vid rätt tillfälle samt ökad kunskap om 
effektiva insatser. Den vanligaste metoden för att uppmärksamma och identifiera skador i 
vården är avvikelserapportering. Dock rapporterade personalen få vårdskador i jämförelse 
med strukturerad journalgranskning (12). I en irländsk studie tillfrågades sjuksköterskor om 
hur många avvikelser de rapporterat det senaste året. En fjärdedel rapporterade mer än fem 
avvikelser och en tredjedel hade inte rapporterat någon avvikelse. Trots detta beskrev de flesta 
sjuksköterskorna patientsäkerheten på avdelningen som väldigt bra eller hög, dock svarade 
nio procent att patientsäkerheten var dålig eller bristande (6).  
 
Sjuksköterskans roll inom kirurgisk vård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor och med respekt för alla 
människors lika värde (21). Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden; att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det professionella 
ansvarsområdet innefattar människor i behov av omvårdnad i en miljö där mänskliga 
rättigheter, värderingar, religiösa övertygelser hos individen, familjen och samhället är 
respekterade och rätten till individanpassad exakt, effektiv och aktuell information ges. 
Sjuksköterskan bör ha professionella värderingar som innefattar respekt, lyhördhet, 
medkänsla, trovärdighet och integritet (22). Behovet av omvårdnad är universellt och 
oberoende av nationalitet, ras- och trostillhörighet, hudfärg, ålder, kön, politisk och social 
status. Att ha hälsa är en mänsklig rättighet och ett socialt mål. Vård enligt mänskliga 
rättigheter innebär en skyldighet för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och regeringar 
att ge befolkningen tillgång till hälso- och sjukvård. Mänskliga rättigheter innefattar även ett 
etiskt perspektiv av rättvisa, rätten till information, autonomi, välgörenhet och att inte skada. 
Att utgå ifrån mänskliga rättigheter innefattar en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård till hela 
befolkningen inklusive förebyggande åtgärder som skydd mot hälsorisker och sjukdomar. 
(23). 
 
I en stor europeisk studie där nio länder undersöktes, kunde Aiken et al. påvisa att både 
sjuksköterskors utbildningsnivå och antalet patienter per sjuksköterska var starkt förknippade 
med patientutfall och mortalitet inom kirurgiskt kontext. Bland de nio länderna varierade 
utbildningsnivån stort, mellan 28 till 100 procent av sjuksköterskorna hade kandidatexamen. 
Antalet patienter per sjuksköterska i genomsnitt varierade mellan 5,2 till 12,7. I studien 
framkom att sjukhus där 60 procent av sjuksköterskorna hade en kandidatexamen och vårdade 
i genomsnitt sex patienter, beräknades ha en 30 procent lägre mortalitet än sjukhus där endast 
30 procent av sjuksköterskorna hade kandidatexamen och vårdade i genomsnitt åtta patienter. 
Därför anses nedskärningar av sjukskötersketjänster på sjukhus kunna påverka patientutfallen 
allvarligt (5). Varje extra patient utöver sjuksköterskans normala patientantal bidrar till en sju 
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procent ökad risk för mortalitet hos övriga patienter i vårdlaget. Denna risk dubbleras för 
varje ytterligare patient som sjuksköterskan ska ansvara för (5,24). Sjuksköterskor på 
kirurgiska vårdavdelningar som har ansvar för många patienter, har en hög risk att drabbas av 
emotionell utmattning och är ofta missnöjda med sitt arbete vilket bidrar till en hög 
personalomsättning (24). 
 
Specialistsjuksköterskans roll inom kirurgisk vård 
I likhet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk 
vård, definieras kirurgiskt kontext i föreliggande studie som alla vårdområden där kirurgisk 
operation bedrivs som behandlingsmetod (25). Specialistsjuksköterskan med inriktning mot 
kirurgisk vård har sin specialitet i den kirurgiska omvårdnaden och arbetar med fördjupade 
kunskaper utifrån evidens för att skapa en säker vård. Specialistsjuksköterskan utgår precis 
som den legitimerade sjuksköterskan från de sex kärnkompetenserna enligt QSEN, men med 
en yrkesprogression och fördjupade kunskaper (11,25). Säker vård, som är en av 
kärnkompetenserna, innebär bland annat att arbeta evidensbaserat (9,10). Dock skiljer det sig 
mycket mellan sjuksköterskor i Sverige när det gäller att söka efter ny evidens och skapa nya 
rutiner utifrån dessa (26). Det har visat sig att sjuksköterskor som tror sig ha kapacitet att söka 
och förstå ny forskning, gör detta och implementerar ny evidens i det dagliga arbetet i större 
utsträckning än sjuksköterskor som inte tror sig ha kapaciteten (27). Många sjuksköterskor 
önskar att evidensbaserad forskning ska vara lättillgänglig, praktisk och lättförståelig. I 
praktiken är det av vikt att ny evidens bidrar till kliniska fördelar och förbättringar i 
patientvården (28). Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning 
mot kirurgisk vård ska specialistsjuksköterskan kunna vara ledare i arbetet mot en säkrare 
vård och en bättre arbetsmiljö i den kirurgiska omvårdnaden. Specialistsjuksköterskan ska 
även kunna värdera och organisera förebyggande åtgärder när det gäller brister eller 
komplikationer i vården samt utöva sina kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt (25). 
Internationellt skiljer sig specialistsjuksköterskans utbildning, kompetensbeskrivning och 
arbetsområden åt och rollen behöver tydliggöras (29). Även den avancerade 
specialistsjuksköterskans utbildningskrav, kompetensbeskrivningar och arbetsområden skiljer 
sig åt internationellt (30,31). 
 
Problemformulering 
Mot bakgrund av att de flesta vårdskador sker inom kirurgiska verksamhetsområden kan det 
antas att patientsäkerheten är av stor betydelse inom kirurgiskt kontext. Sjuksköterskors 
erfarenheter av patientsäkerhet inom kirurgiskt kontext är föga utforskat. Två studier från 
Jordanien rapporterar om sjuksköterskors uppfattningar av patientsäkerhetskultur (32,33), de 
anses dock inte kunna generaliseras till förhållanden på svenska sjukhus. Genom att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet inom kirurgiskt kontext kan problemområden 
lyftas fram och leda till förbättringar i den kirurgiska omvårdnaden samt en bättre vård för 
den enskilde kirurgiskt vårdade patienten. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgiskt 
kontext. 
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Metod  
 
Design 
Studien hade en deskriptiv explorativ design för att tillgodose studiens syfte. Deskriptiv 
explorativ design antogs för att beskriva flera sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet 
och därigenom generera deskriptiv data samt att undersöka ett föga utforskat ämne (34).  
 
Urval 
Deltagare till fokusguppintervjuerna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval (35). Kliniker 
inom kirurgiskt kontext från tre sjukhus i södra Sverige tillfrågades om deltagande i studien. 
Inklusionskriterierna var sjuksköterskor, olika åldrar, varierad utbildningsnivå och 
professionell erfarenhet. Vårdenhetschefer ombads att tillfråga frivilliga sjuksköterskor om 
deltagande utifrån inklusionskriterierna, därav hade författarna ingen insyn i hur processen 
gick till. Inga exklusionskriterier användes.   
 
Tillvägagångssätt 
Som metod till föreliggande studie valdes fokusgruppintervjuer då det ansågs passa syftet 
(35). En intervjuguide med semistrukturerade öppna frågor utformades för att uppnå ett fritt 
tänkande och en diskussion i gruppen. Frågornas struktur utformades med ord som ansågs 
vardagligt i konversationer kring patientsäkerhet, i imperfekt så att de var lätta för moderatorn 
att ställa samt tydliga och korta för att informanterna skulle förstå frågornas innebörd. 
Initieringsfraser av frågorna formulerades öppna som till exempel vill ni berätta..., hur 
upplevde ni... och hur anser ni... Följdfrågor som utformades var kan du utveckla det, kan du 
beskriva någon situation, hur menar du och hur kände du då. Frågornas innehåll utformades 
utifrån studiens syfte och innefattade bland annat hur patientsäkerhet upplevdes på 
arbetsplatsen, vad begreppet innebar, brister och hinder vid patientsäkerhet samt hur 
patientsäkerheten kunde påverkas i det dagliga arbetet. Intervjuguiden omfattade totalt nio 
frågor med tillhörande underfrågor och följdfrågor. Frågorna bestod av öppningsfrågor, en 
introduktionsfråga, tre transitionsfrågor, tre nyckelfrågor samt två avslutande frågor. 
Intervjuguiden testades på kollegor till studiens författare före pilotintervjun för att kontrollera 
hur frågorna uppfattades, om de var tillräckligt öppna och om språket var lättförståeligt (35).  
 
Brev utformades till verksamhetschefer vid valda kliniker i kirurgiskt kontext och skickades 
för information och förfrågan om att få genomföra studien. Efter skriftligt tillstånd från 
verksamhetscheferna, kontaktades vårdenhetschefer på de valda klinikerna via e-post. 
Vårdenhetscheferna erhöll skriftlig information om studien samt en förfrågan om hjälp att 
tillfråga klinikens sjuksköterskor om deltagande i studien. Målsättningen var att inkludera 
fyra till åtta frivilliga sjuksköterskor i varje fokusgruppintervju därför framfördes en önskan 
till vårdenhetscheferna om fyra sjuksköterskor från varje vårdavdelning, vilket lämnade 
utrymme för eventuella bortfall. Vårdenhetscheferna skickade namn och e-postadress till 
frivilliga sjuksköterskor från avdelningen. Datum och tid föreslogs vilket vårdenhetscheferna 
fick godkänna för att det schematekniskt skulle fungera för sjuksköterskorna. 
Informationsbrev och samtyckesblankett skickades via e-post till de sjuksköterskorna som 
valde att delta, för att lämna skriftligt och informerat samtycke (35).  
 
Datainsamling 
Fokusgruppintervjuer genomfördes under hösten 2015. Föreliggande studies författare deltog 
vid samtliga intervjuer, en som moderator och en som observatör. Författarna växlade roller 
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inför varje intervju. Moderatorn var intervjuledare och observatören förde anteckningar under 
intervjuerna och observerade samspelet i gruppen. Anteckningarna användes av observatören 
för att ställa kompletterande frågor eller be informanterna att utveckla en diskussion i slutet av 
intervjuerna. Fokusgruppintervjuerna började med öppnande frågor i form av en 
presentationsrunda för att alla skulle få möjlighet att komma till tals tidigt (35). Efter varje 
fokusgruppintervju ställdes en utvärderande fråga om något kunde förbättras till nästa 
intervju. En pilotintervju genomfördes under inspelning, transkriberades ordagrant och 
innehållet diskuterades med handledaren. Intervjun ansågs besvara syftet och därmed 
inkluderades pilotintervjun i studien. Efter genomförandet av pilotintervjun reviderades 
intervjuguiden till den versionen som användes till de resterande fokusgruppintervjuerna. 
Revideringen innebar att en underfråga ändrades till en transitionsfråga samt att fler 
underfrågor bildades.  
 
Därefter genomfördes tre fokusgruppintervjuer som spelades in. Efter varje intervju hade 
författarna en kort muntlig reflektion som spelades in och transkriberades i punktform. I alla 
intervjuer deltog sjuksköterskor från två olika kliniker, intervjuerna genomfördes i 
sjukhusmiljö i nära anknytning till sjuksköterskornas arbetsplatser. Fokusgruppintervjuerna 
var beräknade att ta cirka 60 till 90 minuter och varade mellan 72 och 85 minuter. Efter varje 
intervju transkriberades inspelningen ordagrant av båda författarna, för att därefter jämföras. 
Vid de tillfällen som det inte gick att höra vad en eller flera deltagare sa, skrevs det ut som tre 
punkter. När pilotintervjun och de tre fokusgruppintervjuerna var genomförda och 
transkriberade, ansågs inte materialet helt mättat på grund av att ny information uppkom i den 
fjärde fokusgruppintervjun (35). Ytterligare en fokusgruppintervju planerades för att 
säkerställa att inte ny information framkom, men en femte fokusgruppintervju kunde av olika 
omständigheter inte genomföras.  
 
Analys 
Dataanalysen genomfördes utifrån Krueger och Casey’s klassiska kvalitativa analys av 
fokusgruppintervjuer. Transkripten skrevs ut i olika färger för att skilja intervjuerna åt (35), 
lästes igenom och granskades av författarna var för sig. Olika samtalsämnen och eventuella 
citat identifierades utifrån transkripten och markerades. Författarna jämförde och diskuterade 
sina markeringar i transkripten. Föreliggande studies författare kunde ha uppfattat olika 
faktorer som viktiga under analysen relaterat till tidigare erfarenheter och förförståelse (35). 
Innehållet i varje transkript granskades därefter igen, relevant data klipptes ut ur transkripten 
och grupperades efter innehåll. Därefter granskades innehållet i varje gruppering och kärnan i 
diskussionerna sammanfattades kort med ett eller några ord. Utifrån de sammanfattande orden 
bildades subkategorier. Först när alla transkript hade granskats jämfördes alla subkategorier 
vilka grupperades till kategorier. Innehållet i subkategorier och kategorier sammanfattades 
sedan i text. Även citat valdes ut som styrkte innehållet i varje kategori. Kategorierna 
kondenserades och omarbetades sedan till befintligt resultat (35).  
 
Studiens trovärdighet säkerställs genom val av lämplig metod och kontext för datainsamling, 
att datainsamling och analys genomförs på ett korrekt sätt samt hur väl kategorierna motsvarar 
insamlad data (36). Efter dataanalysen kontaktades tre informanter för att läsa igenom 
resultatet och ge synpunkter, vilket ger studien högre trovärdighet (35). Detta ger även ett 
mått på överrensstämmelse, vilket säkerställs genom att resultatet representerar 
informanternas samtal under fokusgruppintervjuerna, som styrks genom citat. Studiens 
pålitlighet kan garanteras genom att datainsamlingen sker inom en rimlig tidsperiod och inte 
förändras över tid eller genom beslut som tas under analysprocessen (37). Genom en väl 
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beskriven kontext, datainsamling och dataanalys, kan ställning tas till vilken grad resultatet är 
överförbart till en liknande kontext (35,37).  
 
Etiska ställningstaganden 
Etiska ställningstaganden gjordes utifrån de fyra forskningsetiska principerna. Skriftligt 
tillstånd samlades in från verksamhetschefer vid klinikerna som valde att delta samt från varje 
informant. Informanterna informerades skriftligt innan fokusgruppintervjun och muntligt i 
början av fokusgruppintervjun om att deltagande var frivilligt och att det gick att avsluta sitt 
deltagande när som helst under processen utan att ange orsak. Insamlad data behandlades 
konfidentiellt vilket också informerades om skriftligt i informationsbrev till informanterna 
innan fokusgruppintervjuerna samt muntligt i inledningen av varje fokusgruppintervju. 
Informanterna ombads att inte samtala med andra om vad som diskuterats i 
fokusgruppintervjun med hänvisning till studiens konfidentialitet. Varje intervju och 
informant kodades inför analysen. Allt insamlat material förvarades inlåst samt dokument och 
ljudfiler på datorer skyddades med lösenord och kommer att förstöras efter godkänt 
examensarbete (38).  
 
 
Resultat  
 
Demografi 
Totalt deltog 22 sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och avancerade 
specialistsjuksköterskor varav 20 kvinnor och två män. Femton informanter var legitimerade 
sjuksköterskor, sex av informanterna var specialistsjuksköterskor och en var avancerad 
specialistsjuksköterska. Medianåldern var 40 år med en spridning mellan 25-65 år. 
Medianvärdet av antal verksamma år var tio med en spridning mellan 1-42 år. Sjuksköterskor 
från åtta kliniker deltog, i varje fokusgruppintervju blandades två kliniker, alltså genomfördes 
totalt fyra fokusgruppintervjuer. En av fokusgruppintervjuerna hade fyra deltagare, resterande 
intervjuer hade sex deltagare.  
 
Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgisk kontext diskuterades engagerat i 
samtliga fokusgrupper och alla informanter kom till tals under fokusgruppintervjuerna. Ur 
analysen av transkripten framkom tre kategorier: säker vård, organisation och sjuksköterskans 
profession med tillhörande subkategorier, se tabell 1. Kategorierna styrktes av citat från 
informanterna.  
 
Tabell 1. Kategorier och subkategorier.  

Säker vård  Organisation  
Sjuksköterskans 

profession  

Struktur i arbetet 
 Landstingets arbete   
kring patientsäkerhet   

Att arbeta patientsäkert 

Vårdtyngd  Teamarbete Kompetens 

Kommunikation och   
informationsöverföring 

Bemanning Att vara   
professionell  

    Avvikelser   
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Säker vård 
Informanterna ansåg att det var av stor vikt att ge säker vård och de diskuterade kring flera 
olika aspekter. Säker vård ansågs innehålla underlättande faktorer såsom rutiner och 
evidensbaserade vårdplaner, kommunikationsverktyg och avvikelsesystem. Det identifierades 
även hindrande faktorer som satellitvård, överbeläggningar samt brister i 
informationsöverföring.  
 
Struktur i arbetet 
Informanterna diskuterade kring lagar och föreskrifter som sjukvården följde samt att lokala 
och nationella föreskrifter borde följas i alla rutiner. Säker vård innebar även för några 
informanter att den skulle vara evidensbaserad.  Det ansågs betydelsefullt att aktivt arbeta 
med förbättringar, se över rutiner och PM samt kritiskt granska och uppdatera dessa 
kontinuerligt. Standardvårdplaner uppfattades vara till stor hjälp, de ingav trygghet och var 
evidensbaserade. De beskrevs som tidsbesparande och ansågs eliminera risker då alla inom 
samma patientkategori följde samma vårdplan vilket ledde till ett systematiskt tänkande. På 
sjuksköterskemöten togs brister upp, rutiner diskuterades för att förbättra patientsäkerheten 
och utvärdering gjordes av genomförda förbättringsarbeten. Några informanter berättade att 
de hade patientsäkerhetsdialoger en gång om året då områden som ansågs brista sågs över, de 
vanligaste bristerna bland sjuksköterskor var läkemedel, information och kommunikation. 
 
”Jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsätter med arbetssätten att som det här med att 
standardisera vården så mycket det går, att det är olika människor vi behandlar men vården 
för vissa ingrepp i stort sätt kan va detsamma, våra kontroller kan vara detsamma. Det tror 
jag är jätteviktigt och särskilt när det kommer, folk som kommer och byts ut så mycket, 
jättesvårt. Det tar ett år innan man har lärt sig rutinerna här kanske.” (Fokusgrupp 1, 
informant C) 
 
Informanterna samtalade om att de arbetade i processgrupper där läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor på avdelningen ingick. Sjukhusledningen efterfrågade resultat och framtida 
planering, vilket upplevdes som positivt. Flera informanter påtalade att de ålades mycket 
administrativa arbetsuppgifter. De skulle hellre haft en person som skötte en del av det 
administrativa för att få avlastning och mer patientnära tid.  
 
”Mer och mer tid sitter vi vid skrivbordet, så vi önskar ju mer tid hos patienten för att vi ska 
kunna SE med egna ögon, mer tid hos patienten.” (Fokusgrupp 3, informant E) 
 
Patientnära moduler ansågs öka patientsäkerheten då sjuksköterskan var mer tillgänglig i den 
patientnära vården.  
 
Vårdtyngd 
Informanterna erfor att satellitvården hade blivit mer utbredd den senaste tiden vilket 
påverkade patientsäkerheten, till exempel då satellitpatienter skulle rondas parallellt med 
avdelningens patienter. Flera informanter upplevde att många av de inneliggande patienterna 
var multisjuka och att det fanns höga förväntningar på sjukvården som kunde vara svåra att 
uppfylla. Flera av informanterna menade att överbeläggningar på avdelningarna var ett hinder 
i patientsäkerheten, då antalet patienter per sjuksköterska ökade. Även patienter som vårdades 
på fel vårdnivå ansågs påverka vårdtyngden mycket, till exempel då satelitpatienterna kunde 
vara i behov av övervakning eller var för medicinskt komplexa för en kirurgisk avdelning. 
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”För två somrar sen så hade vi kanske en eller två sateliter och under hela sommaren ... Det 
var ju för att det var nåt akut akut akut på hela huset, nu har vi ju alltid två platser avsatt 
alltid för satelitpatienter oavsett vår egna belastning ... Det blir ju, vet inte hur många vi haft 
den här sommaren, vad var det hon sa? Hundrafyrtio? Hundrafemtio? … då har man ju satt 
det i system.” (Fokusgrupp 1, informant B)  
 
Vid hög vårdtyngd menade informanterna att de måste prioritera de dåliga patienterna och 
hoppades att de andra patienterna mådde bra. Det upplevdes vara en stor press på 
vårdplatserna och informanterna beskrev att de ofta fick undvara platser genom att låta en 
hemgående patient vänta i dagrummet medan sängen bäddades om inför nästa patient som 
skulle komma. På så sätt kunde en sjuksköterska ha fler patienter än antal platser. Nattetid 
beskrev några informanter att de hade mycket större vårdlag och hade då inte bra 
förutsättningar för att kunna ge patientsäker vård. Det betonades dock att antalet patienter inte 
alltid behövde stämma överens med vårdtyngden. 
 
Kommunikation och informationsöverföring 
Informanterna menade att patientsäkerhet handlade om kommunikation både med patienten, 
anhöriga och kollegor. Likaså kommunikation mellan vårdlagen på avdelningarna för att 
kunna fördela resurserna på bästa sätt.  
 
”Man kommer ner till att det är kommunikation som är avgörande mellan kollegor på din 
avdelning, olika yrkeskategorier, att man kommunicerar däremellan och att man 
kommunicerar mot sin chef om inte nåt fungerar och att man kommunicerar med andra 
avdelningar om det är nåt område som man behöver annan kompetens i.” (Fokusgrupp 4, 
informant F) 
 
Informanterna menade att god information till patienten var en förutsättning för att göra 
patienten delaktig i sin vård. Det ansågs även positivt för delaktigheten att patienterna kunde 
läsa sin egen journal på internet. Det kunde finnas brister i informationen som gavs till 
patienterna speciellt i en stressig arbetssituation. Informanterna menade att det var viktigt att 
patienterna fick samma information av alla personalkategorier. Datoriseringen av 
journalsystemet ansågs ha ökat patientsäkerheten sedan det infördes. Dock tog flera 
informanter upp problem kring olika journalsystem och dokumentationssätt på olika 
avdelningar och sjukhus, vilket de ansåg var en risk när det gällde patientsäkerheten. Det 
kunde vara svårt att tolka handstilen på pappersjournaler som användes, vilket innebar en hög 
risk för patientsäkerheten. Några informanter menade att de arbetat mycket med 
dokumentation i journalsystemet och tagit fram ett nytt rapportsystem där överlämning mellan 
sjuksköterskor skedde bedside. Vid muntliga överrapporteringar mellan avdelningar ansågs 
det även vara lätt att information förlorades eller missförståddes.  
 
”…Kom in en patient som hade fått första dosen antibiotika på akuten, det stod signerat på ett 
papper, sen gått vidare till operation där dom har signerat ett till antibiotikatillfälle på det 
pappret och ingenting var signerat i själva cosmic så en tredje sköterska gav nästa dos och 
signerade i cosmic, och så såg man ju att hon hade fått liksom det som hon skulle fått på ett 
dygn har skett inom loppet av fem sex timmar och då blir ju också sådär att man ska samla 
alla papper då, då blir de liksom, det blir ju så mycket extraarbete.” (Fokusgrupp 1, 
informant B) 
 
Ett sätt att strukturera muntlig överrapportering ansågs vara att använda sig av 
kommunikationsverktyget: situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation 



 

10 

(SBAR). Detta användes på flera avdelningar och informanterna var positiva till att SBAR 
hade införts. 
 
Avvikelser 
Informanterna menade att avvikelsesystem var bra för att identifiera och åtgärda risker samt 
för att minimera riskfaktorer i vården. Det fanns dock en uppfattning om att alla 
sjuksköterskor inte skrev avvikelser, flera informanter menade att det säkert fanns ett 
mörkertal av händelser som inte rapporterades. Informanterna var överens om att små 
händelser sällan rapporterades, medan allvarliga händelser rapporterades oftare. 
Informanterna funderade på om det var en fråga om tid att skriva en avvikelse och att det 
kanske prioriterades bort. De avvikelser som skrevs ansågs kunna leda till förbättringar i 
vården.  
 
”Ofta försöker man väl jobba med och att det ska resultera i att förändra vården på nått sätt. 
Jag har till exempel haft avvikelser på trycksår, nu har vi börjat använda RAPS … vi gjorde 
mycket avvikelser på att man ska hitta och göra bedömningar när vi tyckte det var lämpligt 
att ta blodtryck på patienten, vilket resulterade i en avvikelse där en patient låg med för lågt 
blodtryck så pass länge så hon fick njurskador. Då började vi att MEWS:a patienterna tre 
gånger per dygn, tre dagar efter operation.” (Fokusgrupp 1, informant C) 
 
Informanterna menade att det bästa var den personliga återkopplingen till den som hade 
skrivit avvikelsen samt att det blev en diskussion om varför det blev fel och hur det kunde 
förhindrats. Informanterna menade att de ofta kunde se vad ett fel berodde på, att det fick 
konsekvenser samt att det hade kunnat undvikas men att felet låg på organisationsnivå och 
därför var svårt att komma åt. Detta skapade en irritation i hela systemet.  
 
Organisation 
Landstingets arbete med patientsäkerhet var något som informanterna hade svårt att definiera 
dock uttrycktes ett intresse av att få information om landstingets arbete. Informanterna 
beskrev teamarbetet och bemanningen som viktiga förutsättningar i organisationen för en 
patientsäker vård.  
 
Landstingets arbete kring patientsäkerhet 
Informanterna menade att landstinget skulle vara den övergripande ledningen, ha ett 
helikopterperspektiv över verksamheten, sätta ramarna utifrån lagar och se till att de 
efterföljdes. Informanterna beskrev att de inte visste riktigt hur landstinget arbetade med 
patientsäkerhet.  
 
”Det kanske har varit direktiv uppifrån men som sagt att information har getts lokalt och man 
kanske tolkar det som att det är lokalt fast det är landstinget.” (Fokusgrupp 2, informant A) 
 
Flera informanter efterfrågade konkret, lättåtkomlig information från landstinget, vad de 
arbetade med inom patientsäkerhet samt återkoppling och resultat av patientsäkerhetsarbete 
till exempel via vårdenhetschefen på arbetsplatsträffar. Informanterna ansåg även att många 
register skulle fyllas i och visas via statistik, men de menade att det måste leda till handling 
och borde omsättas i förbättringsarbeten. Flera informanter berättade att de ville vara 
delaktiga i att förbättra patientsäkerheten och att de hade gjort många försök men utan att de 
upplevde att de hade fått respons från landstinget. 
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Teamarbete  
En av grundstenarna till patientsäkerhet ansågs av flera informanter vara ett bra teamarbete 
där det var viktigt att känna tillit till kollegorna i teamet. Det beskrevs att det borde vara ett 
öppet klimat i teamet, där stolthet inte skulle vara ett hinder för att be varandra om hjälp. Det 
ansågs viktigt att planera sitt arbete tillsammans samt att ha avstämningar i teamet och att 
arbetet delades upp mellan teamets medlemmar. Informanterna påtalade vikten av att arbeta 
med fokus på patienten i centrum och ibland behövde någon i teamet påminnas om sitt fokus.  
 
 "Att alla som är i teamet kring patienten vet planen och vet vad som ska göras, alla är 
införstådda med hur det ser ut framöver och vad patienten har vart med om å har 
helhetsbilden så." (Fokusgrupp 2, informant E) 
 
Några informanter menade att kontinuiteten i schemat både för läkarna och sjuksköterskorna 
samt en bra bemanning, var en viktig del i teamarbetet och patientsäkerheten. På läkarsidan 
ansågs det bäst när en och samma läkare skötte avdelningsronden en hel vecka i taget.  
 
Bemanning 
Informanterna erfor brist på sjuksköterskor vilket kunde innebära att om någon var sjuk och 
det inte fanns några vikarier, påverkades avdelningsarbetet. Sjuksköterskebristen innebar att 
det ibland blev dubbelpass. Informanterna diskuterade kring personalsäkerheten relaterat till 
patientsäkerheten och att stress och misstag ökade vid bristfällig bemanning.  
 
”Patientsäkerheten måste väl väga överens med personalsäkerheten, det finns ju ingen som 
pratar om personalsäkerhet, vad har man själv för, vad har man själv för backup? Alltså om 
det händer min patient någonting på grund av att jag har jobbat dubbla skift, jag har ju 
ingenting som skyddar mig, det är ju min legitimation som ryker i slutändan fast jag har 
jobbat alldeles för mycket.” (Fokusgrupp 3, informant B) 
 
Informanterna diskuterade kring ensamarbete vilket oftast inträffade nattetid och inte ansågs 
patientsäkert. Läkarbemanningen på de kirurgiska avdelningarna skilde sig åt. Informanterna 
erfor att läkarna försvann efter morgonronden men att patientsäkerheten ökade med en läkare 
kvar på avdelningen. 
 
Sjuksköterskans profession 
Informanterna menade att sjuksköterskans roll i kirurgiskt kontext innebar att undvika 
vårdskador genom ansvar, kompetens, tillgång till utbildning och en god 
patientsäkerhetskultur.  
 
Att arbeta patientsäkert 
Informanterna var överlag eniga om att det var svårt att urskilja en enskild del som var 
viktigast inom patientsäkerhet. Hygienrutiner ansågs vara en viktig aspekt i den kirurgiska 
kontexten. 
 
”Där har man ju också hygienobservatörer på varje avdelning så här som sammanställer 
rapporter av vad dom har sett, där får man ju verkligen ett grepp om just hygienrutinerna, att 
dom verkligen följs då. Det är ju ingenting man släpper så, men det är väldigt bra exempel 
som sagt på nåt som patientsäkerhetsmässigt som har implementerats väl." (Fokusgrupp 4, 
informant F) 
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Flera informanter menade att undvikande av vårdskador och lidande var viktigt och att 
sjuksköterskan skulle sträva efter att bästa vården gavs. Informanterna menade att 
sjuksköterskan hade ett stort ansvar kring läkemedelsadministrering, vilket beskrevs som en 
övergripande kontrollfunktion, speciellt när det gällde ordinationslistor då det ofta kunde 
förekomma fel. Ordinationslistorna ansågs ha förbättrats på några avdelningar efter att de 
anställt apotekare som kontrollerade läkemedelslistorna.  
 
"- Jag tror man liksom är kontrollperson som sköterska ... Alltså vi är kontroll alltså, vi ska 
ha ALLT under kontroll både sköterska och läkarsidan alltså, vi är i mitten och alla ska 
skötas och vi är som en liten polis. (Informant A) 
- ... Jamen man är ju uppmärksam, spindeln i nätet så där (Informant C) 
- ...Jag är väldigt stolt över att jag är sjuksköterska och det är det som gör att jag gnäller, jag 
pekar det är fel, alltså bryr sig om det alltså (Informant A) 
- ...Man är ju ändå en form av advokat också för patienten." (Informant B) (Fokusgrupp 4, 
dialog) 
 
Informanterna beskrev att tekniska moment kunde brista eller störa i arbetsmiljön och påverka 
patientsäkerheten negativt. Därmed ansågs viktig tid för patienten kunna förloras och stress 
uppstå. Informanterna menade även att det var viktigt att all relevant utrustning fanns 
tillgänglig på avdelningen och att personalen visste var utrustningen fanns samt att funktionen 
av den kontrollerades kontinuerligt. Det ansågs vara sjuksköterskans eget ansvar att lära sig 
hitta på sin arbetsplats.  
 
Kompetens 
På de flesta kirurgiska avdelningar ansågs det finnas brist på kompetens på grund av hög 
personalomsättning. Informanterna menade även att sjuksköterskorna inte alltid hade 
kompetensen att vårda satelitpatienter och ibland ansågs det svårt att få hjälp.   
 
”Jag tänker mig patientsäkerhet som att rätt person gör rätt saker, det krävs att man har rätt 
kompetens för att utföra alla moment inom vården” (Fokusgrupp 2, informant E) 
 
Hierarki kunde skapa osäkerhet, informanter menade att de ibland inte fick gehör från läkare 
eller inte blev tagna på allvar och upplevde detta osäkert kring patientsäkerheten. Ett utökat 
samarbete över klinikerna ansågs vara positivt för att ta till vara på de specialistkunskaper 
som fanns på sjukhusen. 
 
”Jag tycker att det är, jamen ibland när man inte kan sticka en patient eller vi får inte på 
nackkragen … då tycker jag liksom när man ringer att man verkligen kan säga jag behöver 
DIN kompetens … För på nåt sätt så får ju DEN personen som jag pratar med, hon känner, 
hon eller han känner ju säkert att jamen jag har den kompetensen.” 
(Fokusgrupp 4, informant E) 
 
Informanterna ansåg att sjuksköterskan borde ha kompetens att värdera vad patientsäkerhet 
innebar för att kunna arbeta patientsäkert. För en nyutbildad sjuksköterska ansågs det ta några 
år att samla erfarenheter och få den kliniska blicken, därför ansågs det viktigt med stöd från 
kollegor såsom mentorskap.  
 
"- Jag tror att våra avancerade specialistsjuksköterskor ... är ett väldigt bra stöd för nya 
sköterskor för dom är ju på avdelningen måndag till fredag å alltså har ju vart med och 
rondat ... (informant C) 
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- Ja, det har vart en jättestor trygghet … (informant F) 
- Ja, och hon är ju också en sån person som man gärna vänder sig till liksom i första hand, 
som har jättemycket erfarenhet å kunskap å kompetens och som gärna vägleder å stöttar å". 
(informant C) 
(Fokusgrupp 2, dialog)  
 
Informanterna beskrev att det fanns få möjligheter att fördjupa sig inom något område under 
arbetstid. De menade att sjuksköterskan borde planera sitt arbete och införskaffa relevant 
kunskap, därmed ta ansvar för eget lärande. Informanterna menade även att det borde finnas 
möjlighet för alla grundutbildade till betald specialistutbildning. Flera ansåg att utbildning 
skulle komma både som initiativ från landstinget och som eget initiativ. Internutbildningar 
och föreläsningar uppskattades mycket, särskilt utbildning i grupp och träning av praktiska 
moment. 
 
Att vara professionell  
Flera informanter ansåg att det var av stor vikt vilken attityd och inställning sjuksköterskan 
hade till patientsäkerhet. Informanterna ansåg att sjuksköterskan hade ett stort eget ansvar att 
vara medveten om var riskmomenten fanns under arbetet.  
 
"Jag tycker att det är ju mitt största ansvar att tänka så, att jag måste tänka att det är jag som 
påverkar patientsäkerheten. Om inte jag gör det vem gör det annars åt mig?" (Fokusgrupp 4, 
informant E) 
 
Det beskrevs som viktigt i det dagliga arbetet att skapa en relation till patienten. 
Informanterna tog upp aspekten hur patienterna blev bemötta, att de skulle känna sig 
omhändertagna och att deras frågor välkomnades och mottogs på ett bra sätt. Sjuksköterskan 
behövde tid för att möta patienter och anhöriga i kris eller missnöje. Det ansågs viktigt att låta 
saker ta tid och inte bara öka arbetstempot utan att reflektera över varför. Några av 
informanterna ansåg att reflektion efter arbetspasset var viktigt för att förbättra sitt arbetssätt. 
Det uppstod även diskussioner kring att patientsäkerheten blev lidande om sjuksköterskan inte 
kunde ta sin matrast. Även om rast togs ut erfor flera informanter att de blev störda ofta under 
rasterna. Informanterna beskrev att det fanns förväntningar från patienter och anhöriga att 
sjuksköterskan alltid skulle finnas tillgänglig. 
 
”Ingen människa klarar sig ju utan att få rast och få äta mat och vi ska ta kompetenta beslut, 
vi ska va, agera i akutsituationer, vi ska tänka preventivt och sen är det inte alltid självklart 
att vi får rast och sitta ner och äta mat. Och det är också en sån där knasig situation som 
blivit okej inom vården.” (Fokusgrupp 3, Informant D) 
 
Informanterna menade att de inte tänkte specifikt på patientsäkerhet under arbetspasset, 
däremot låg alltid fokus på att patienten inte skulle ta skada. Informanterna ansåg att 
patientsäkerheten satt i ryggmärgen och att det oftast kändes om det blev fel. Flera 
informanter menade att det var tråkigt att inte hinna göra det lilla extra för patienterna och då 
var det svårt att vara nöjd med sitt arbete. När patientsäker vård inte kunde ges beskrev 
informanterna att det var lätt att känna sig otrygg och rädd för att göra fel eller att något skulle 
hända. Negativa känslor och frustration kunde uppstå när arbetstempot blev för högt, det 
beskrevs då som viktigt att flagga för att patientsäkerheten inte kunde upprätthållas. För att 
sjuksköterskan skulle känna sig trygg och våga säga ifrån när situationen upplevdes som 
ohanterbar, ansågs vårdenhetschefens stöd spela en stor roll. Några påtalade även vikten av 
positiv feedback från patienter för att fortsätta orka arbeta. 
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"Det är ju dom bästa bitarna av sig själv på nåt sätt som man får lägga undan för att man ska 
hinna med och det är ju det som är tråkigt. Att man kanske den där förmågan att kunna lyssna 
på en annan människa som befinner sig i en jobbig situation eller allt det här som gjorde att 
man ville bli sjuksköterska." (Fokusgrupp 1, informant C) 
 
Informanterna tyckte det var ledsamt och tråkigt när patientsäkerheten brast, några blev även 
arga eller kände hopplöshet. Flera erfor att en känsla av otillräcklighet kunde leda till 
sjukskrivningar i yrkesgruppen. Några beskrev att det var i de situationerna som arbetet följde 
med hem i tankarna. Ofta upplevdes tiden för återhämtning efter ett arbetspass som 
otillräcklig och informanterna menade att de behövde känna sig hundra procent på arbetet för 
att klara av att ge patientsäker vård.  
 
 
Metoddiskussion   
 
En kvalitativ studie har valts med hänsyn till att sjuksköterskors erfarenheter av 
patientsäkerhet skulle beskrivas. Som datainsamlingsmetod används fokusgruppintervjuer för 
att skapa diskussioner kring patientsäkerhet, samla in olika åsikter och känslor samt att få 
fördjupad förståelse för informanternas erfarenheter av patientsäkerhet (35). Ett alternativ till 
fokusgruppintervjuer kan vara att genomföra enskilda intervjuer men då går diskussion av 
ämnet förlorat. Vid enskilda intervjuer kunde innehållsanalys av resultatet gjorts istället. 
Fenomenografisk metod hade kunnat användas om studiens syfte var att undersöka 
sjuksköterskors uppfattningar kring ett fenomen och få fram olikheter i upplevelser av 
fenomenet (39). Ett annat metodalternativ hade kunnat vara fenomenologi om syftet var att 
undersöka och förstå sjuksköterskors upplevda erfarenheter genom djupintervjuer (34). Både 
fenomenografisk och fenomenologisk metod hade kunnat användas, men med 
fokusgruppintervjuer ansågs diskussionerna kring patientsäkerhet mer av intresse än 
fördjupning av flera enskilda sjuksköterskors erfarenheter. En nackdel med 
fokusgruppintervjuer är att det krävs längre tid för att uppnå fördjupning av ämnet eftersom 
informanterna i en fokusgrupp eventuellt diskuterar annat än själva ämnet (35). En fördel med 
fokusgruppintervjuer är att det tillåter moderatorn att ställa följdfrågor för att utveckla en 
diskussion. Fördjupning av ämnet kan uppnås även med enskilda intervjuer men 
fokusgruppintervjuer kan vara ett mer effektivt sätt att samla in en stor variation av åsikter, 
erfarenheter eller attityder (40). Med enkäter som datainsamlingsmetod uppnås inte samma 
fördjupning inom ämnet då följdfrågor inte kan ställas (34,40). Däremot kan informanterna 
vara anonyma i en enkätundersökning vilket skulle kunna ge utrymme för informanterna att 
våga delge känsliga erfarenheter (34). Det kan vara en nackdel med fokusgruppintervjuer om 
informanterna känner sig utelämnade, ej bekväma att prata om ämnet i grupp eller inte vill 
delge negativa erfarenheter i grupp. Patientsäkerhet kan vara ett känsligt ämne för en enskild 
sjuksköterska som har varit med om en negativ händelse relaterat till patientsäkerhet. 
Författarna erbjöd inte samtal efter fokusgrupperna, vilket kunde erbjudits om någon uppfattat 
diskussionerna som känsliga. Dock ses det som positivt att både moderator, observatör och 
informanter var sjuksköterskor vilket kan bidra till en bekväm intervjumiljö. Dessutom 
påmindes informanterna inför varje intervju att inte prata om gruppens diskussioner med 
andra.  
 
Ett ändamålsenligt urval användes eftersom andra urval inte var lämpligt vid 
fokusgruppintervjuer då det bör vara målinriktat. Studiens urval anses vara en homogen grupp 
eftersom de har sitt yrke gemensamt vilket är relevant för ämnet (35). För att säkerställa 
antalet deltagare till studien togs hjälp av vårdenhetschefer att tillfråga frivilliga deltagare. 
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Vårdenhetscheferna erhöll studiens inklusionskriterier för att kunna tillfråga lämpliga 
deltagare och därigenom uppnå variation i fokusgrupperna. Om frivilliga sjuksköterskor 
istället hade anmält sitt intresse att delta kunde variationen i urvalet uteblivit. För att 
underlätta samordning av datum och tid samt att få fyra sjuksköterskor från varje avdelning 
ansågs vårdenhetschefernas medverkan viktig. Därmed har författarna ingen insyn i hur 
urvalsprocessen gick till på avdelningarna vilket kan ha bidragit till bias i urvalsprocessen. Ett 
alternativ hade kunnat vara att skicka en inbjudan via e-post till alla sjuksköterskor på 
avdelningarna eller att författarna personligen informerat om studien på avdelningarna (35), 
för att undvika vårdenhetschefens påverkan av urvalet. Ett problem som uppstod var att 
schematekniskt samla fyra sjuksköterskor från samma avdelning till intervjutillfällena vilket 
hade kunnat underlättas genom att samla färre sjuksköterskor från fler avdelningar till intervju 
samtidigt. En tillfrågad vårdenhetschef tackade nej då de inte kunde släppa flera 
sjuksköterskor för intervju samtidigt. I informationsbreven till vårdenhetscheferna 
meddelades inte hur lång tid fokusgruppintervjuerna skulle beräknas ta, vilket kan ha orsakat 
svårigheter i planeringen för vårdenhetscheferna. 
 
Krueger och Casey menar att det är en fördel att utforma en frågeguide och de beskriver 
tydligt hur frågeguiden bör utformas med olika kategorier för frågorna. När frågeguiden 
utformades var tanken att tonvikten skulle ligga på nyckelfrågorna (35), dock visar resultatet 
stor vikt även på transitionsfrågorna under fokusgruppintervjuerna. Frågeguiden inkluderade 
även en presentationsrunda för att alla skulle komma till tals tidigt och lättare våga ta del i 
diskussionen, vilket föll väl ut i alla fokusgrupper (35). I pilotintervjun upplevdes tiden räcka 
till väl, alla frågor hann ställas och det fanns även tid mellan frågorna där det var tyst, vilket 
var medvetet för att tömma ut alla svar på en fråga. De tre följande fokusgruppintervjuerna 
innebar mer tidspress för moderatorn vilket kan ha berott på att det var fler informanter i de 
grupperna som bidrog till längre diskussioner. Det kan även ha varit för många eller för breda 
frågor i frågeguiden. Moderatorn försökte att inte avbryta informanterna för att inte störa 
diskussionen eller gå miste om erfarenheter, vilket kan ha gjort att varje fråga fick för mycket 
tid och orsakade tidsbrist. Introduktionsfrågan och transitionsfrågorna upplevs i efterhand ha 
tagit mycket tid under intervjuerna. Moderatorn borde ha försökt att leda diskussionerna mot 
nästa fråga så att den största tiden skulle lagts på nyckelfrågorna.  
 
Författarna transkriberade texten var för sig vilket var tidskrävande men var en fördel inför 
analysen av data. Dataanalysen genomfördes enligt Krueger och Casey’s klassiska kvalitativa 
analys av fokusgruppintervjuer. I genomförandet av dataanalysen är det av vikt att objektivt 
representera informanternas åsikter och diskussioner. I samtliga fokusgrupper fanns det 
informanter som dominerade i diskussionerna samt informanter som var mindre framträdande. 
Moderatorn var medveten om att olika gruppdynamiker kunde förekomma, därför hade 
moderatorn verktyg i beredskap för att hantera detta till exempel genom ögonkontakt eller 
med en direkt fråga till en informant. Ett annat sätt att hantera en dominant informant, hade 
kunnat vara att sätta moderatorn bredvid informanten för att undvika ögonkontakt alltför ofta 
samt att sätta en mindre framträdande informant mittemot moderatorn för att kunna få 
maximal ögonkontakt (35). Eftersom författarna på förhand hade svårt att avgöra vilka 
informanter som var mer dominanta och mindre framträdande, var detta något som märktes 
under fokusgruppintervjuerna. Moderatorn hade kunnat ge information i början av 
fokusgruppintervjuerna om vikten av att allas åsikter skulle komma fram och att de eventuellt 
kunde bli avbrutna för att höra någon annans åsikt. Författarnas förförståelse om 
patientsäkerhet kan ha färgat analysen av fokusgruppintervjuerna på grund av bakgrunden 
som sjuksköterskor inom kirurgiskt kontext. Detta kan ha inneburit att diskussioner som 
författarna fann intressanta kan ha fått mer plats i resultatet och tvärtom (35).  
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Efter fyra fokusgruppintervjuer uppstod osäkerhet kring datamättnad då nya diskussioner 
uppkom under fjärde intervjun och ytterligare en fokusgruppintervju hade föredragits (35). 
Dock var det svårt att planera in ett datum för en femte fokusgruppintervju på grund av 
möten, utbildningar och sjukdomsbortfall på de tillfrågade avdelningarna. Innan datumet 
kunde planeras tillfrågades på nytt verksamhetschefer om samtycke till deltagande brevledes 
vilket förhalade tiden. I efterhand kunde fler verksamhetschefer tillfrågats innan intervjuerna 
startade för att ha haft några avdelningar i reserv för ytterligare fokusgruppintervjuer. 
 
Trovärdighet 
Resultatets trovärdighet bygger på att genomförandet av studien skett på ett korrekt sätt. 
Moderatorn bör kunna leda fokusgruppintervjuerna, ställa fördjupande följdfrågor och 
resultatet bör vara en korrekt reflektion av informanternas svar. Moderatorns roll har mycket 
stor inverkan på kvaliteten av data (35) vilket i föreliggande studie kan bidragit till minskad 
kvalitet då författarna var nybörjare som moderatorer. På grund av detta upplevdes vissa 
svårigheter att leda diskussionerna till exempel när informanterna samtalade utanför ämnet 
eller när moderatorn skulle göra en bedömning att ställa en ny fråga.  
 
Enskilda intervjuer som komplement till fokusgruppintervjuerna, så kallad metodtriangulering 
hade kunnat göras för att stärka studiens trovärdighet (37). Datatriangulering kunde uppnåtts 
till exempel genom att datainsamling kunde ske på olika tider av dygnet eller året samt på 
olika platser. I föreliggande studie genomfördes samtliga fokusgruppintervjuer på 
eftermiddagar, men på olika platser varpå det senare kan stärka trovärdigheten. 
Forskartriangulering har uppnåtts genom att båda författarna har genomfört datainsamling 
samt delar av analysen var för sig. Via forskartriangulering kunde bias minskas vid beslut och 
tolkning av data (34). Trovärdigheten stärks även genom att fokusgruppintervjuerna 
genomfördes i relevant kontext. Varierande åldrar, erfarenheter och utbildningsgrader hos 
informanterna ger en bredd av upplevelser kring ämnet (36). Resultatets trovärdighet 
innefattar även att frågorna testades innan intervjuerna, en pilotintervju genomfördes för att 
säkerställa att frågorna uppfattades korrekt samt innefattar en systematisk analysprocedur 
enligt Krueger och Casey. Citaten som valdes ut till resultatet används som evidens och 
fångar huvudinnehållet av vad som diskuterades samt ger läsaren en bild av hur 
diskussionerna fortlöpte i fokusgrupperna (35).   
 
Pålitlighet  
Studiens datainsamling genomfördes under två veckor därmed anses pålitligheten vara god då 
tidsperioden är kort och datainsamlingen ej riskeras att förändras över tid samt att risken för 
inkonsekvens under datainsamlingen minimeras (37). Systematiken i analysprocessen skulle 
kunna ifrågasättas, dock anser författarna att analysen genomförts systematiskt av samtliga 
fokusgruppintervjuer med hjälp av Krueger och Casey’s klassiska kvalitativa analys (35). 
Därmed anses studiens data inte förändrats över tid eller genom beslut tagna under processen 
(37). Med hjälp av metodbeskrivningen skulle studien kunna återskapas med liknande urval 
och i en liknande kontext (34).  
 
Överrensstämmelse 
Tre informanter kontaktades för att läsa igenom resultatet, varav en informant delgav 
författarna sina synpunkter. Informanten verifierade att resultatet överensstämmer med 
samtalen i fokusgruppintervjun. På så sätt kan det bekräftas att korrekta tolkningar gjorts 
under analysprocessen (37). Studiens överrensstämmelse kunde stärkts ytterligare om övriga 
två informanter hade verifierat resultatet. Studiens resultat anses även överensstämma med 
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rådatan, det vill säga transkripten som resultatet baseras på (37). Författarna har lyssnat på 
delar av fokusgruppintervjuerna efter transkriberingen, dock inte alla intervjuer i sin helhet, 
vilket hade kunnat utföras för att säkerställa att transkripten stämmer överens mot 
inspelningarna.  
 
Överförbarhet 
Resultatet från fokusgruppintervjuerna kan inte generaliseras och det är inte heller målet med 
studien. Målsättningen är fördjupning i informanternas åsikter om patientsäkerhet vilket 
uppnås genom öppna frågor, om slutna frågor används uppnås istället en bredd. Studiens 
överförbarhet kan däremot diskuteras (35). I föreliggande studie beskrivs metod, 
tillvägagångssätt, kontext och demografi av informanterna som deltog, vilket bidrar till att 
slutsats kan dras av läsaren om resultatets grad av överförbarhet till liknande kontext (35,37). 
Författarna anser att resultatet kan överföras till andra kirurgiska avdelningar i Sverige, där 
det arbetar sjuksköterskor i olika åldrar, med varierande utbildningsnivå och professionell 
erfarenhet. Det är dock slutligen läsaren som avgör resultatets överförbarhet.  
 
 
Resultatdiskussion   
 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgiskt 
kontext. I resultatet framkommer att informanterna upplever patientsäkerheten som god, men 
även flera brister diskuteras. Huvudresultaten som framkommer av informanternas erfarenhet 
av patientsäkerhet är säker vård, organisation och sjuksköterskans profession.  
 
I fokusgruppintervjuerna nämns inte ordet patientsäkerhetskultur men informanterna 
diskuterar mycket kring ämnet, de samtalar om olika attityd och inställning till patientsäkerhet 
samt att det är viktigt som sjuksköterska att värdera vad begreppet innebär. De menar även att 
sjuksköterskan har ett stort eget ansvar att identifiera riskmoment i vården och beskriver 
sjuksköterskan som en viktig kontrollfunktion. Enligt QSEN är kvalitet och säkerhet 
grundvärderingar för att skapa en vård som inte skadar patienten och som upprätthåller etiska 
principer. Sjuksköterskor anses vilja göra ett bra arbete men kan sakna verktygen för det eller 
kan ha en känsla av att inte uppskattas tillräckligt i organisationen för sitt arbete (41). I 
fokusgruppintervjuerna menar informanterna att de ofta saknar information och återkoppling 
från landstingets sida, vilket ger sjuksköterskorna en känsla av att inte vara uppskattade eller 
delaktiga i beslut. De beskriver även att chefen spelar stor roll för att sjuksköterskor ska känna 
sig trygga på arbetsplatsen och fungera som stöd när arbetstempot är högt och 
patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Agnew och Flin menar att hög vårdkvalitet och 
patientsäkerhet inte kan upprätthållas utan en aktiv chef på avdelningen. Chefens beteende 
påverkar patientsäkerheten på avdelningen både vad gäller sjuksköterskors följsamhet till 
regler och andra patientsäkerhetsaspekter (42).  
 
Informanterna diskuterar kring avvikelserapportering som en patientsäkerhetsaspekt och 
varför inte alla avvikande händelser rapporteras. Tidigare studier visar att sjuksköterskor som 
upplever sig ha mycket inflytande på sin arbetsplats, rapporterar fler avvikande händelser per 
år relaterat till patientsäkerhet (43). Dessutom anses sjuksköterskor med högre utbildning, 
rapportera fler avvikelser vilket bidrar till en bättre patientsäkerhet (6). Genom att rapportera 
en avvikande händelse kan förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att det inträffar hos 
nästa patient, därmed kan det anses oetiskt att inte rapportera en avvikande händelse.   
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Grunden till säker vård är att vården är evidensbaserad, vilket även innefattar rutiner och 
vårdplaner. Amend och Golden visar på att kontinuerligt söka efter evidensbaserad 
information och åtgärder samt implementera dessa i vården stärker patientsäkerheten (44). 
Bedömningar av patienter är ofta sjuksköterskans ansvar och det finns stora skillnader i hur 
bedömningarna går till och att de inte alltid är evidensbaserade. Evidensbaserade åtgärder som 
checklistor ökar patientsäkerheten (45). Att en patientsäker vård bör vara evidensbaserad 
nämns inte i alla fokusgruppintervjuer vilket skulle kunna bero på ovana hos informanterna 
vid att söka och implementera evidens i sin kliniska vardag. Som beskrivits tidigare, finns det 
stora individuella skillnader mellan sjuksköterskor i Sverige, om de söker ny evidens och 
implementerar det (26), vilket kan vara en orsak till att alla fokusgrupperna inte diskuterar 
patientsäkerhet utifrån evidensbaserad vård. Det kan även vara så att informanterna inte 
upplever att de hinner med att söka ny evidens på arbetstid, då tiden är en faktor som 
diskuteras mycket. Enligt Rudman et al. använder sig sjuksköterskor till 80 procent istället av 
andra informationskällor än evidens, till exempel genom att fråga en kollega (26). I 
föreliggande studie diskuteras standardvårdplaner, rutiner och PM i alla fokusgrupper, vilka 
kan bygga på evidens men kan även hämtas från andra informationskällor. Rudman et al. 
menar att sökning och implementering av ny evidens är en tidskrävande process, därmed kan 
det kanske inte krävas att kliniskt verksamma sjuksköterskor ska genomföra systematiska 
sökningar efter litteratur. Däremot kan sjuksköterskor bidra med frågor som bör utforskas och 
som grundar sig i kliniska problem, samt utvärdera implementerad evidens (26). 
 
I samtliga fokusgruppintervjuer framkommer missnöje kring sjuksköterskebemanningen. Den 
upplevs inte motsvara de behov som finns med hög vårdtyngd, komplexa patientfall och de 
kraven som informanterna själva har på patientsäker vård. I en studie av Van Oostveen et al. 
framkommer det att sjuksköterskor som inte involveras i beslut om sjuksköterskebemanning, 
upplever att deras roll är mindre viktig. Samma studie visar även att sjuksköterskor ofta 
kommunicerar utifrån känslor och upplevelser, jämfört med andra yrkeskategorier i vården 
och att de skulle kunna förbättra sina argument kring bemanning om de bygger på evidens 
kring omvårdnadstyngd och avvikande händelser i vården. Ett system där patienter kan 
klassificeras utifrån vårdtyngd ger sjuksköterskorna större möjlighet att bli engagerade i 
beslutsfattning kring sjuksköterskebemanning (46). Det är viktigt att mäta vårdtyngden i 
relation till bemanningen för att få en optimal fördelning av resurser. Ett exempel på ett 
system för att mäta vårdtyngd kallas RAFAELA. Namnet RAFAELA kommer från 
forskarteamets efternamn. Med hjälp av RAFAELA summeras den totala vårdtyngden på 
avdelningen och divideras med antalet sjuksköterskor, på så sätt kan vårdtyngden per 
sjuksköterska räknas ut. Genom att få ett värde på vårdtyngden kan chefer inom vården 
fördela sjuksköterskeresurserna effektivt och försäkra kvaliteten i omvårdnaden samt 
arbetsvillkoren för sjuksköterskorna (47). I fokusgrupperna diskuteras inget system för att 
mäta vårdtyngd per sjuksköterska men RAFAELA systemet kan implementeras även i 
Sverige.  
 
Sjuksköterskor som har en bättre arbetsmiljö och en bättre bemanning relaterat till antal 
patienter, räddar fler patienter vid allvarliga komplikationer, färre patienter behöver 
intensivvård och trettiodagars mortalitet är lägre (48). Flera andra studier menar att en ökning 
av sjuksköterskebemanningen med färre patienter per sjuksköterska betydligt ökar 
patientsäkerheten (5,48–53) och sjuksköterskans möjlighet att kunna fokusera på kvalitet i 
omvårdnaden till fördel för prevention och tidig upptäckt av potentiella vårdskador (52). 
Kostnadseffektiva interventioner inom sjukvården innebär även minskade samhällskostnader. 
Enligt Van den Heede et al. har en tät sjuksköterskebemanning visat sig vara en mer 
kostnadseffektiv intervention inom patientsäkerhet för sjukvården, än andra medicinska 
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interventioner (53). Sjuksköterskans erfarenheter av patientsäkerhet på avdelningen är starkt 
relaterat till deras upplevelse av att ha tillräckligt med bemanning och resurser för att kunna 
leverera en kvalitativ vård (51,52). Anledningen till att informanterna diskuterar mycket kring 
bemanning relaterat till patientsäkerheten kan bero på att de upplever att det är ett stort 
problem på flera avdelningar.  
 
En god arbetsmiljö är av stor vikt för patientsäkerheten och informanterna anser att 
arbetsmiljön ofta är stressig relaterat till bemanning och vårdtyngd vilket utmynnar i att de 
sällan kände sig nöjda efter ett arbetspass. Enligt Atefi et al. anses en flexibel arbetsmiljö med 
tillräcklig bemanning, resurser och bra villkor samt sjuksköterskors delaktighet i beslut som 
rör organisationen, främja sjuksköterskornas arbetsmiljö (54). Att få möjlighet till 
professionell utveckling ger motivation till sjuksköterskor (54,55). Sjuksköterskor som känner 
motivation till sitt arbete, upplever en större trygghet i att patienten är säker under vården på 
avdelningen (43). Informanterna i studien upplever att de har svårt att känna sig nöjda med 
sitt arbete på grund av brister i patientsäkerheten och att det är tråkigt att inte hinna göra det 
lilla extra för patienterna. En studie visar att sjuksköterskor som har högre krav på sitt arbete, 
upplever mer motivation till att arbeta. Sjuksköterskor som har liknande värderingar som 
organisationen de arbetar för, är också mer motiverade till sitt arbete (55). Cohen och Ezer 
beskriver att en dålig eller osäker arbetsmiljö bidrar till att sjukvårdspersonal inte kan ge 
högkvalitativ vård som patienter har rätt till enligt grundläggande mänskliga rättigheter, 
såsom rätt till att erhålla bästa möjliga evidensbaserade vård. De menar därför att 
vårdpersonalens rättigheter måste respekteras för att de ska kunna ge en säker vård (56). 
Studier har undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och sjuksköterskespecifika patientutfall 
där sjuksköterskebemanningen anses ha en direkt påverkan på läkemedelsmisstag, antal 
fallincidenter samt trycksår hos patienterna. Bra sjuksköterskebemanning med en högre 
utbildningsnivå resulterar i mindre antal fallincidenter och uppkomst av trycksår. Även ett 
välfungerande teamarbete och en bra relation mellan läkare och sjuksköterskor anses påverka 
patientutfallet avseende fall och trycksår positivt (57,58). För informanterna i förekommande 
studie anses teamarbetet vara en av grundstenarna till en patientsäker vård. De identifierar 
även hur viktigt det är att ha kontinuitet av rondande läkare, vilket ger en god förutsättning för 
ett bra samarbete och en god relation.  
 
Föreliggande studie visar att informanterna anser att datoriseringen av journalsystemet har 
ökat säkerheten kring informationsöverföring. Dock används även pappersjournaler inom 
vissa avdelningar och handstilen kan då vara svår att tolka. Braaf et al. menar att handskrivna 
journaler och medicinska ordinationer kan vara svåra att tyda samt kan bidra till bristande 
kommunikation. Därför föreslås användning av både verbal och skriftlig kommunikation vid 
överlämningar pre- och postoperativt, vilket även anses öka patientsäkerheten och 
vårdkvaliteten (59). I några fokusgrupper påtalas SBAR som en patientsäker metod för 
muntlig rapportering och ett verktyg som informanterna anser är lätt att använda. I studier 
visar sig SBAR vara ett verktyg som effektiviserar kommunikationen mellan sjuksköterska 
och läkare, både i situationer där en patient försämras eller vid rapportering (60,61). De 
Meester et al. beskriver att med hjälp av utbildning i SBAR bland sjuksköterskor är de mer 
förberedda och självsäkra i sin bedömning när de kontaktar en läkare. Den förbättrade 
kommunikationen leder till att fler försämrade patienter upptäcks i tid och färre oväntade 
dödsfall inträffar (61). 
 
Informanterna anser att patienternas delaktighet i vården är relaterat till om patienterna får 
tillgång till god information. Andersson et al. menar att en tredjedel av de anmälningar som 
görs av patienter och anhöriga gäller brist på delaktighet. Bristande delaktighet hos patienten 
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kan bero på kommunikations- och informationsbrister som kan leda till negativa konsekvenser 
för patienten (62). Enligt mänskliga rättigheter har patienter rätt till information på ett språk 
patienten förstår om sitt hälsotillstånd, olika behandlingsalternativ samt att vara delaktiga i 
medicinska beslut (56). Sjuksköterskor bör arbeta för att involvera patienten och anhöriga i 
omvårdnaden, ge god information och främja delaktighet hos patienterna. Felaktig eller 
ofullständig information till patienten kan även leda till att patienten och anhöriga tappar 
förtroendet för sjukvården (62). Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård bör kunna ge 
vård både utifrån patientens och anhörigas delaktighet men även utifrån evidensbaserade 
åtgärder samt etiskt och mångkulturellt förhållningssätt (25). Många patienter känner sig inte 
informerade om sin behandling. Dock är det viktigt som sjuksköterska att känna av vilka 
patienter som inte vill engagera sig i sin egen vård, vilket kan bero på patientens hälsostatus 
(63). Informanterna i förekommande studie diskuterar bemötande mot patienten som en 
patientsäkerhetsaspekt, som att patientens frågor mottas på ett bra sätt. Vaismoradi et al. 
menar att patienter bör motiveras att lära sig om sitt hälsotillstånd eller sin sjukdom för att 
våga ställa frågor. För sjuksköterskor kan arbetsbelastning, tid och organisation förhindra dem 
från att utbilda patienter i delaktighet kring patientsäkerhet (63). Under 
fokusgruppintervjuerna diskuterar informanterna mycket kring tid, arbetsbelastning och 
organisation som ett hinder från patientnära tid. Patienter som känner till begreppet 
patientsäkerhet och vad det innebär, är mer engagerade i sin vård utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv, upptäcker fel och rapporterar dem i högre utsträckning än 
patienter som inte är bekanta med patientsäkerhet. När det gäller avvikande händelser är det 
av vikt att informera patienten att händelsen inte var avsiktlig och att den kan leda till 
potentiell eller faktisk skada (63).  
 
Informanterna i förekommande studie, samtalar kring sjuksköterskans profession bland annat 
utifrån att de anser att sjuksköterskan bör vara väl förberedd inför sitt arbetspass och känna 
sig hundra procent alert för att orka ge patientsäker vård. Enligt Bunkenborg et al. påverkar 
sjuksköterskans professionalism omvårdnaden av patienten. Studien visar att 
sjuksköterskornas kunskapsnivå influerar deras sätt att monitorera patienten, förmågan att ta 
beslut och dela med sig av sin kunskap. De sjuksköterskor som anses ha en professionell 
medvetenhet anses även ha en fördjupad och bredare förståelse för omvårdnadens 
komplexitet. De individuella skillnaderna av professionalism bland sjuksköterskorna anses 
kunna påverka deras kliniska bedömning av patienter och därmed äventyra patientsäkerheten 
(64). I fokusgruppintervjuerna diskuteras flera negativa känslor kring när patientsäkerheten 
brister, vilket tyder på ett professionellt och etiskt synsätt och ett engagemang i omvårdnaden 
av patienten. Informanterna tar även upp att reflektion över arbetet är viktigt för att förbättra 
vården. Bunkenborg et al. menar att professionalism hos sjuksköterskor grundar sig i 
engagemang och reflektion kring den kliniska vardagen samt kompetens och klinisk 
erfarenhet (64). Medelvärdet på antal verksamma år i föreliggande studie är elva år, vilket kan 
anses vara medellång klinisk erfarenhet, därmed kan det vara så att informanterna reflekterar 
mycket kring sin professionalism. 
 
Mentorskap diskuteras i fokusgrupperna som något positivt för att stödja nya sjuksköterskor i 
yrkesrollen. Studier beskriver att mentorskap har positiva effekter både hos mentorn och den 
nyutbildade sjuksköterskan. Mentorskap leder till ökad kompetens och självförtroende, en 
stödjande arbetsmiljö, minskad stress, bättre patientutfall och kan resultera i en minskad 
omsättning av sjuksköterskor (65,66). De informanter som arbetar på avdelningar vilka har 
tillgång till avancerande specialistsjuksköterskor, anser att deras roll är av stor vikt för att 
stödja de övriga sjuksköterskorna i arbetet, särskilt oerfarna och nya sjuksköterskor. I en 
brittisk studie visar det sig att den avancerade specialistsjuksköterskan har en mycket positiv 
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påverkan på patientsäkerheten på vårdavdelningar inom kirurgiskt kontext. De ökar bland 
annat kompetensen hos övrig personal, bidrar med kunskaper, minskar arbetsbelastningen och 
förbättrar teamarbetet. Även patientutfallet förbättras med tidigare utskrivningar samt 
förbättrad patientnöjdhet. Med hjälp av de avancerade specialistsjuksköterskorna ökar även 
kontinuiteten på avdelningarna samt vaksamheten över försämringar hos patienterna (67). 
Avdelningar med större andel sjuksköterskor med högre utbildningsgrad har en högre 
patientsäkerhet (6). Den avancerade specialistsjuksköterskan har en viktig ledarskapsroll och 
ett ansvar att förmedla kunskap och evidens bland kliniskt verksamma sjuksköterskor (68). 
  
Konklusion  
Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i kirurgiskt kontext beskrivs innehålla flera 
aspekter inom områdena säker vård, organisation och sjuksköterskans profession i relation till 
patientsäkerhet. Dock identifieras flera bristande områden med tyngdpunkt på bemanning, 
kompetens och arbetsmiljö. Patientsäkerheten uppfattas generellt som god och det finns en 
medvetenhet att ständigt arbeta med förbättringar inom patientsäkerhetsområdet.  
 
Klinisk implikation  
Studien har klinisk relevans då patientsäkerhet är en av de viktigaste aspekterna inom alla 
kirurgiska verksamheter och är ett område som sjuksköterskan kan påverka i det dagliga 
arbetet genom förbättringsarbete. Studiens resultat tydliggör bristande områden inom 
patientsäkerhet vilket chefer inom vården därmed bör fokusera på att förbättra i den kliniska 
verksamheten inom kirurgiskt kontext. Chefer kan även fokusera på att öka 
patientsäkerhetskulturen på avdelningen genom att införa patientsäkerhetsdialoger. Den 
avancerade specialistsjuksköterskans roll är väl implementerad och anses öka 
patientsäkerheten på kirurgiska avdelningar. Fortsatt forskning behövs för att beskriva hur 
specialistsjuksköterskan kan påverka patientsäkerheten samt hur specialistsjuksköterskans roll 
kan utvecklas och implementeras inom kirurgiskt kontext i Sverige. Det finns årlig nationell 
statistik kring vårdskador i Sverige men vidare nationell forskning i form av större studier 
behövs inom bristande patientsäkerhetsområden för att identifiera åtgärder som kan öka 
patientsäkerheten och därmed minska antalet vårdskador.  
  
 
 
Tack 
Författarna önskar framföra ett tack till alla vårdenhetschefer för stöd och hjälp att tillfråga 
informanter till studien samt tack till alla deltagande informanter. 
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