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Sammanfattning
Bakgrund: Runt om i världen drabbas en av tio patienter årligen av en vårdskada
som kan undvikas om adekvata omvårdnadsåtgärder vidtas. All hälso- och
sjukvårdspersonal har ett individuellt och ett gemensamt ansvar att bidra till en hög
patientsäkerhet. En stor andel av hälso- och sjukvårdspersonalen består av
sjuksköterskor, som har ett stort ansvar att främja patientsäkerheten genom lagar,
etiska principer och sjuksköterskors sex kärnkompetenser. I sin yrkesroll har
sjuksköterskor en ledarroll och ska kunna leda, motivera och engagera sina
medarbetare för att utveckla och förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Syfte:
Att utforska hur sjuksköterskors ledarskap kan främja patientsäkerheten. Metod: En
allmän litteraturstudie med innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat:
Resultatet visar att det krävs rätt förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna
främja patientsäkerheten genom sitt ledarskap. Det är av betydelse att sjuksköterskor
tar ett eget yrkesansvar. Empowerment (egenmakt) och autonomi gynnar
sjuksköterskors ansvarstagande. Att vara delaktig i styrning och beslutsfattande ger ett
högre engagemang till förbättringsarbeten i verksamheten. Teamwork i form av goda
relationer mellan omvårdnadsteam och andra professioner tillsammans med en
fungerande och öppen kommunikation främjar patientsäkerheten. Konklusion: Det
krävs rätt förutsättningar och ett eget ansvarstagande för att sjuksköterskor ska kunna
leda, motivera och engagera sina medarbetare att gemensamt främja
patientsäkerheten. Att vara delaktig i beslut inom och mellan andra professioner samt
ha en fungerande kommunikation bidrar till en god arbetsmiljö och en medvetenhet
som främjar patientsäkerhet
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Abstract
Background: Every year, across the globe, one in ten patients suffer injuries whilst in
health care, which could have been avoided if adequate measures had been taken. All
health care professionals have an individual and a common responsibility to
contribute to a high standard of patient safety. Nurses make up the majority of health
care professionals and therefore have a great responsibility to contribute to patient
safety through legislation, ethical principles and nurses’ six core competencies.
Within their role as a nurse, they also have a leadership role and should lead, motivate
and engage co-workers to develop and enhance the quality of care and patient safety.
Aim: To explore how nurses’ leadership can promote patient safety. Method: A
literature review with a content analysis based on ten research articles. Result: The
results show that nurses need the right set of circumstances to be able to promote
patient safety through leadership. It is significant that the nurses within their
profession take responsibility. Empowerment and autonomy promotes the nurses
taking responsibility. To be involved in decision-making within the organization gives
a higher commitment to improving the health care unit. Teamwork with good
relationships between health care teams and other health care professionals, as well as
efficient and open communication promotes patient safety. Conclusion: Nurses need
the right set of circumstances and they need to take responsibility to lead, motivate
and engage co-workers to promote patient safety together. To be involved in decisiontaking with other health care professionals and have a good communication
contributes to a good work environment and an awareness that promotes patient
safety.
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Introduktion
Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] ska all hälso- och sjukvårdspersonal bidra till att
främja en hög patientsäkerhet. Definitionen av begreppet patientsäkerhet beskrivs som
skydd mot vårdskada. Vårdskada innebär fysisk skada, sjukdom eller dödsfall samt
lidande som drabbar patient vid kontakt med hälso- och sjukvården och som kan
undvikas om adekvata åtgärder sätts in (SFS 2010:659). Säker vård,
förbättringsarbete för kvalitetsutveckling och samverkan i team är tre av
sjuksköterskors sex kärnkompetenser. Säker vård innebär att skydda patienten från
skador som på grund av sin sjukdom är sårbar och utsatt (Forsberg, 2016; Öhrn,
2014). Det innebär också att vården ska utföras med evidensbaserad kunskap av
tvärvetenskapliga team som har rätt kompetens för att ge rätt vård (Öhrn, 2014).
Förbättringsarbete för kvalitetsutveckling innebär att främja en hög vårdkvalitet
genom att systematiskt och kontinuerligt utvärdera och utveckla vården (Forsberg,
2016; Hommel, Idvall & Andersson, 2014). För att kunna utveckla och förbättra
vården krävs engagemang och förbättringskunskap, som omfattar den professionella
kunskapen, den personliga kompetensen, sjuksköterskors grundläggande värderingar
och etik (Forsberg, 2016). Samverkan i team innebär att främja en samverkan mellan
tvärvetenskapliga professioner. De olika professionernas kompetenser kompletteras
för att skapa en helhetssyn av patienten och patientens behov (Carlström, Kvarnström
& Sandberg, 2014; Forsberg, 2016). Ett fungerande samarbete främjar effektivitet och
kontinuitet samt stärker säkerheten för patienten (Carlström et al., 2014).
Globalt sett drabbas omkring 43 miljoner, ca en av tio patienter, årligen av en
vårdskada (WHO, 2018). Enligt World Health Organization [WHO] består
majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen inom Europa av sjuksköterskor. De har
en mycket viktig roll inom hälso- och sjukvården (WHO, 2018), där sjuksköterskors
roll omfattar vårdandet av människor, att förebygga sjukdom samt främja hälsa
genom autonomi och samarbete med tvärvetenskapliga team (ICN, 2012). Forskning
visar att en stor andel sjuksköterskor rapporterar en undermålig eller genomsnittlig
vårdkvalitet samt en inadekvat patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (Aiken et
al., 2012). Sjuksköterskor rapporterar också svårigheter i att hålla sig uppdaterade om
ny evidensbaserad omvårdnad (Murray, Sundin & Cope, 2017), trots att
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att all hälso- och sjukvårdspersonal ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla
patienter ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa
krav. Hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt lag systematiskt och kontinuerligt bidra
till att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (SFS 2017:30).

Bakgrund
Ett aktuellt omvårdnadsproblem
Nästan 100.000 patienter, vilket motsvarar cirka 8% av de som sökte vård i Sverige
under 2017, drabbades av en vårdskada inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen,
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2018). Internationellt sett anses 40-70% av de vårdskador som sker årligen kunna
undvikas, vilket betyder att vårdskadorna beror på misstag som
omvårdnadspersonalen begår (Öhrn, 2014). Forskning visar att cirka en tredjedel av
sjuksköterskorna rapporterar en dålig vårdkvalitet och patientsäkerhet. Dessa brister
kan bero på dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, lågt förtroende för organisation
och ledning samt missnöje och utmattning hos sjuksköterskor. Många sjuksköterskor
uppger att de har för avsikt att sluta på den nuvarande tjänsten relaterat till
ovanstående faktorer (Aiken et al., 2012). Forskning visar att ett samband mellan
uteblivna omvårdnadsåtgärder och ett negativt utfall för patienter kan ses. De negativa
utfallen visar sig som brister i patientsäkerheten i form av misstag vid
läkemedelshantering, vårdrelaterade infektioner, fallolyckor, trycksår, missnöje hos
patienter, mortalitet samt att patienter blir återinskrivna inom 30 dagar (RecioSaucedo et al., 2017). Forskning visar även att organisationens grundläggande
uppbyggnad har stor betydelse för hur hela verksamheten fungerar (Vaughn et al.,
2018).
Patientsäkerhet
Patientsäkerhet innebär att förebygga och motverka att patienter skadas under
pågående hälso- och sjukvård (WHO, 2018; Öhrn, 2014) och att
omvårdnadspersonalen väger fördelar mot nackdelar innan omvårdnadsåtgärder sätts
in (WHO, 2018). Vidare ställer patientsäkerhetslagen ett krav på riskmedvetenhet,
analys av risker och händelser samt kontinuerlig uppföljning (Öhrn, 2014).
Patientsäkerheten kan öka med tydliga riktlinjer, bra ledarskap,
kvalitetsförbättringsarbete och kompetent personal (WHO, 2018). En säker vårdmiljö
kan skapas genom att involvera vårdpersonal i beslutsfattande, att skapa tillit och
genom att se fel och brister som möjligheter till att lära sig av misstag (Murray et al.,
2017). Kommunikation har visat sig vara en viktig del i att vården ska fungera på ett
säkert sätt (Hassen, Singh, Pucher, Johnston & Darzi, 2018; Vaughn et al., 2018).
Sjuksköterskor är arbetsledare inom omvårdnaden och ska därmed ha rätt kunskap för
att kunna reagera och agera vid brister som kan leda till att patientsäkerheten blir
sämre (Öhrn, 2014).
Sjuksköterskors ansvar
Enligt patientsäkerhetslagen har all hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar att bidra
till att upprätthålla en hög patientsäkerhet (Hassen et al., 2018; Murray et al., 2017;
SFS 2010:659). I ansvaret ingår en skyldighet att rapportera till vårdgivaren om risker
och händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada.Vårdgivare som
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har i sin tur en skyldighet att föra ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete samt utreda och vidta åtgärder för att minska
risken för vårdskador (SFS 2010:659). Arbetet som sjuksköterska medför ett
professionellt ansvar att göra allt som står i sjuksköterskans makt för att tillgodose
patienters omvårdnadsbehov (Liukka, Hupli & Turunen, 2017). Sjuksköterskor får i
och med sin yrkesroll även en ledarroll, där de bland annat är förpliktigade att värna
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om den allmänna hälsan, förebygga fysisk och psykisk ohälsa, utbilda personal och
studenter om hälsa och ohälsa, samverka i omvårdnadsteam samt delta i forskning
(ICN, 2018). I sin ledarroll har sjuksköterskor ett stort ansvar att främja
omvårdnadspersonals kompetens för att minska risken för vårdskador samt öka
patientsäkerheten (ICN, 2012). I rollen som ledare ansvarar sjuksköterskor även för
att patientsäkerheten upprätthålls, att de andra inom omvårdnadsteamet följer
riktlinjer och gällande lagar (Öhrn, 2014) samt att de alltid beaktar patientsäkerheten
ur ett etiskt perspektiv (ICN, 2012). Vid delegering ska sjuksköterskor säkerställa att
medarbetaren har adekvat kompetens för arbetsuppgiften (ICN, 2012; SFS 2010:659).
Sjuksköterskor måste i sin yrkesroll kunna samverka i tvärvetenskapliga team, vilket
innebär att olika professioner inom hälso- och sjukvården samarbetar mot ett
gemensamt mål (Carlström et al., 2014; Forsberg, 2016). Det är också viktigt att
sjuksköterskor främjar ett fungerande samarbete, respekterar varandra inom
omvårdnadsteamet samt har en skyldighet att skydda enskilda personer mot felaktig
behandling. Det ingår i sjuksköterskors ansvar att förtydliga yrkets arbetsuppgifter
samt ansvarsområden (ICN, 2012). Till sist, är de även ansvariga för sin egen
professionella utveckling (ICN, 2012; Murray et al., 2017) och autonomi genom
utbildning inom ledarskap (Murray et al., 2017).
Ledarskap
Begreppet ledarskap definieras som en process där en individ med avsikt påverkar en
annan individ eller en grupp för att uppnå ett mål (Shortell & Kaluzny, 2000).
Ledarskap har identifierats som en grundläggande del i sjuksköterskors arbete att
säkerställa en hög vårdkvalitet samt en hälsosam och god arbetsplats (Dirik &
Intepeler, 2017; Gordon, Darbyshire & Baker, 2012; Mannix, Wilkes & Daly, 2013).
Inom hälso- och sjukvården är den framträdande ledarskapsstilen det utvecklande
ledarskapet, som genom utveckling och bevarande av processer och riktlinjer kan öka
patientsäkerheten (Murray et al., 2017). Det utvecklande ledarskapet bygger på att det
finns en relation mellan ledare och medarbetare. Allas åsikter är viktiga och hela
personalgruppen involveras i beslutstagande. Det är ett ledarskap som engagerar,
motiverar och inspirerar. Medarbetare ges möjlighet att sikta högt och använda sin
fulla kompetens för att nå verksamhetens gemensamma mål (Murray et al., 2017; Xu,
2017). Varje medarbetares kompetens bör värdesättas för att främja deras bästa
egenskaper (Rega, Diano, Damiani, De Vito, Galletti & Talucci, 2017). Medarbetare
som får möjlighet att ta egna beslut känner ett större engagemang och
tillfredsställelse. Det är viktigt för ledaren att medarbetarna delar med sig av sina
tankar och att de tillsammans med ledaren sätter upp tydliga mål och visioner.
Ledarens roll är att motivera sina följare att uppnå målen, vilket kan leda till en
säkrare och nyskapande arbetsplats (Murray et al., 2017; Xu, 2017). Det är ledarens
roll att föra gruppen framåt och veta när det är lämpligt att blanda sig i och leda
gruppens arbete (Rega et al., 2017). Forskning visar att ledare som förmedlar tydliga
förväntningar på sina anställda samt har en öppen och transparent kommunikation har
en positiv inverkan på prestationen hos omvårdnadspersonalen. Ledarskap kan
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användas för att förändra omvårdnadspersonals inställning, beteende eller prestation
(Wong, Cummings & Ducharme., 2013).
Teoretisk referensram
Omvårdnadsteoretikern Jean Watson menar i sina värdeantaganden att
sjuksköterskors grundläggande värderingar består av kunnighet samt välgrundad och
etisk vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskor har ett ansvar för att
leda omvårdnadsarbetet (ICN, 2018; Öhrn, 2014) och att omvårdnadsarbetet utförs på
ett säkert sätt (Liukka et al., 2017; Öhrn, 2014), samt att omvårdnadsåtgärderna
grundar sig på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig forskning (SFS 2010:659).
Enligt Watson ligger det även i sjuksköterskors ansvar att tillhandahålla adekvata
omvårdnadsåtgärder. För att ta adekvata beslut om vilka omvårdnadsåtgärder som ska
tillämpas menar Watson att sjuksköterskor systematiskt ska använda sig av
vetenskapliga metoder. Den vetenskapliga kunskapen kan kompletteras med andra
kunskapskällor, såsom sjuksköterskors personliga kunskap och patienters subjektiva
kunskap. Från de olika kunskapskällorna kan sjuksköterskorna utveckla något som
Watson kallar omsorgsfärdigheter, en förmåga att skapa en förståelse av situationen
och intuitivt veta vad som behöver göras. Tanken är att sjuksköterskor ska tillämpa
sin kunskap till fullo och att det ska synas i konkreta handlingar. Enligt Watson är det
sjuksköterskors plikt att öka sin kompetens genom att utveckla hur de ska vara, och
inte bara lära sig vad de ska göra. Genom att utveckla hur de ska vara, kommer
sjuksköterskor ha en utstrålning av välvilja, lugn och harmoni (Wiklund Gustin &
Lindwall, 2012). På liknande sätt bör sjuksköterskor öka sin kompetens inom
ledarskap för att kunna engagera och motivera sina följare och få harmoni i gruppen
(Murray et al., 2017; Xu, 2017).
Ett annat värdeantagande i Watsons omvårdnadsteori är att sjuksköterskor har ett
etiskt och mänskligt ansvar att försöka påverka och uppnå en god och harmonisk
arbetsmiljö. Miljön påverkas inte bara av färg, form och ljus i rummet utan även av de
människor som finns där. Sjuksköterskor har en möjlighet att skapa en helande miljö
på alla nivåer. Watson menar att sjuksköterskeyrket formas av samhället och hälsooch sjukvården, men att sjuksköterskors grundläggande värderingar är bestående. Det
är grunden till att samhällsuppdraget som hör till sjuksköterskeyrket fortlever. Den
professionella utvecklingen kan enligt Watson endast ske genom personlig utveckling.
Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om sig själva, sina grundläggande
värderingar samt att de har en förståelse om sin påverkan i olika situationer.
Medvetenhet är en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna främja adekvata
omvårdnadsåtgärder som är individuella för varje patient (Wiklund Gustin &
Lindwall, 2012). Medvetenhet är applicerbar till förbättringsarbete inom hälso- och
sjukvården. Utan medvetenhet om fel och brister kan inga förbättringar ske (Gordon
et al., 2012). Medvetenhet minskar risken att omvårdnadsåtgärder sker på rutin och
utan reflektion (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). När sjuksköterskor är medvetna
om sina ansvarsområden inom verksamheten skapas tillit mellan sjuksköterskor, andra
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professioner inom omvårdnaden och patienter. Tillitsfulla relationer skapar
arbetsglädje och får teamet att känna hopp om att kunna göra förändringar inför
framtiden (Rega et al., 2017). En förutsättning för medveten omsorg och god
omvårdnad är sjuksköterskors inställning. En omsorgsfull medvetenhet bidrar till att
lindra patienters lidande. För att utveckla sin omsorgsfulla medvetenhet krävs
personlig utveckling. Det är att visa en omsorg om sig själv och om sina
medmänniskor. Att engagera sig och delta i aktiviteter som ökar medvetenheten bidrar
till att sjuksköterskor utvecklas i att ge säker och trygg omvårdnad (Wiklund Gustin
& Lindwall, 2012). Personlig utveckling ökar kompetensen och ger möjlighet att
kunna nyttja sin kunskap till fullo. Att vara engagerad och motiverad främjar
sjuksköterskors ledarskap och omvårdnadsarbete (Rega et al., 2017).

Problemformulering
I sitt arbete har sjuksköterskor ett ansvar för att leda det dagliga omvårdnadsarbetet på
ett patientsäkert sätt. Trots att forskning visar hur viktig patientsäkerheten är, ökar
antalet vårdskador per år. Vårdskador som hade kunnat undvikas genom adekvata
omvårdnadsåtgärder skapar istället lidande för patienter. Det är därför angeläget att
utforska hur sjuksköterskor kan främja patientsäkerheten genom sitt ledarskap.

Syfte
Syftet var att utforska hur sjuksköterskors ledarskap kan främja patientsäkerheten.

Metod
En allmän litteraturstudie med en induktiv design och innehållsanalys valdes som
metod (Forsberg & Wengström, 2015).
Datainsamling
En första ostrukturerad artikelsökning gjordes i Cinahl och PubMed för att få en så
bred bild av ämnet som möjligt och för att identifiera passande sökord. Därefter
bestämdes syftet. Resultatartiklarna söktes systematiskt fram i databaserna Cinahl,
PubMed och PsycINFO eftersom de täcker en stor del av forskningen inom ämnet
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Ett systematiskt arbetssätt innebär att
söka vetenskapliga artiklar, göra urval och kvalitetsgranska genom att göra likadant i
alla steg av datainsamlingen (Rosén, 2017). Sökorden var sjuksköterskors ledarskap,
patientsäkerhet och kvalitet. Samma kombination av sökord användes i samtliga tre
databaser, ordkombinationerna som användes på engelska var ”nurs* leadership”
AND ”patient safe*” AND quality* (Tabell 1, bilaga A). Orden och kombinationerna
valdes eftersom de bedömdes passa bäst till litteraturstudiens syfte. Trunkering
användes till orden nurs*, safe* och quality* för att få med alla ordkombinationer.
Trunkering innebär att en asterisk (*) skrivs in i början eller slutet av ordet för att
inkludera olika ändelser eller binda samman ord i olika variabler. Genom trunkering
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blir sökningen bredare och därmed minskar risken att missa artiklar som kan passa
syftet (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningarna gjordes som en fritextsökning
med den booleska operatorn AND för att begränsa antal träffar. Både i PubMed och
Cinahl kontrollerades om ämnesordlistor (MeSH resp. thesaurus) fanns tillgängliga
för de valda sökorden utan resultat (Forsberg & Wengström, 2015).
Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar och peer reviewed artiklar.
Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt publicerade mellan
2014-2018. Inga exklusionskriterier fanns (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Totalt 14
artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades och av dessa hade
tio artiklar kvalitetsgrad I som inkluderades till litteraturstudiens resultat. Artiklarna
som hittades hade en stor geografisk spridning, en artikel från vardera land: Belgien,
Iran, Kanada, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Saudiarabien, Sverige, Sydkorea och
USA.
PubMed
Sökningen gav 219 träffar och efter att ha gått igenom alla titlar, lästes 208 abstrakt
som verkade motsvara litteraturstudiens syfte. Av de artiklar där abstrakten lästes,
verkade 24 motsvara både inklusionskriterier och litteraturstudiens syfte. Dessa 24
artiklar lästes i sin helhet. Av de 24 artiklar kvalitetsgranskades 14 och av dessa
inkluderades tio i litteraturstudiens resultat eftersom de hade kvalitetsgrad 1 (Tabell 2,
Bilaga C).
Cinahl
Sökningen gav 23 träffar efter att en avgränsning gjordes för att enbart visa resultat
som var peer reviewed artiklar. Alla titlar lästes igenom för att identifiera artiklar som
tydligt passade till syftet. Alla titlar verkade passa syftet men åtta artiklar var
dubbletter varav en var en resultatartikel från sökningen i PubMed. Totalt 15 abstrakt
lästes. Nio av de 15 abstrakt som lästes motsvarade inte syftet i litteraturstudien. De
kvarstånde sex artiklarna lästes i sin helhet, men det visade sig att ingen passade till
syftet i litteraturstudien.
PsycINFO
Sökningen gav tio träffar efter att en avgränsning gjordes för att enbart visa resultat
som var peer reviewed artiklar. Alla titlar lästes igenom för att identifiera artiklar som
tydligt passade till syftet. Sex artiklar var dubbletter från sökningen i PubMed samt
fem var dubbletter från sökningen i Cinahl. Fyra artiklar återfanns i både PubMed och
Cinahl. Resterande tre abstrakt lästes, men ingen av artiklarna kvalitetsgranskades
eftersom de inte motsvarade syftet.
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Manuell sökning
När artiklarna från den första datainsamlingen var analyserade och kategoriserade,
gjordes en systematisk manuell sökning i samtliga resultatartiklarnas referenslistor
(Forsberg & Wengström, 2015). Fem artiklar som hittades och verkade passa syftet,
lästes i sin helhet, men det visade sig att ingen passade till syftet i litteraturstudien.
Dataanalys
En innehållsanalys valdes som analysmetod till litteraturstudien (Forsberg &
Wengström, 2015). Tre kvalitativa, fem kvantitiva och två mixade vetenskapliga
artiklar analyserades för att skapa en helhetsbild av aktuell forskning inom det valda
ämnesområdet. Resultaten i artiklarna lästes igenom flera gånger av oss båda för att
öka kunskapen och förståelsen för det valda ämnet. Artiklarna översattes från
engelska till svenska för att förenkla analysarbetet. För att få en överblick av vad varje
artikel handlade om gjordes artikelöversikter (Tabell 3, bilaga C). Resultat som var
relevant mot syftet delades upp i meningsbärande enheter och försågs med en kod.
Dessa var säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö, att leda, arbetsgrupp och utbildning.
Koderna sorterades utifrån likheter och skillnader och bildade sex preliminära
kategorier; ansvar och riktlinjer, stöd och delaktighet, teamwork och relationer,
kommunikation och information, medvetenhet samt omgivningsfaktorer. Innehållet i
de preliminära kategorierna inkluderas till litteraturstudien. Därefter granskades
innehållet ytterligare för att hitta gemensamma nämnare. Till sist framkom fyra
kategorier som presenteras i resultatet; empowerment, delaktighet i organisationen,
teamwork samt fungerande kommunikation.
Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik handlar om att skydda individer som medverkar i forskning och att
värna om varje individs grundläggande värde och rättigheter. I all forskning krävs
kontinuerlig etisk reflektion (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen är den mest
kända av internationella etiska riktlinjer. Den handlar om att forskning som bedrivs
ska följa etiska principer. En av dessa är att främja och respektera individerna som
ingår i forskningen samt skydda deras hälsa och intressen. Deltagarnas integritet,
sekretess samt privatliv ska skyddas. I samtliga artiklar som togs med till
litteraturstudiens resultat garanterades deltagarnas anonymitet och sekretess, bland
annat genom igenklistrade kuvert med deltagarnas svar på enkäter. Enligt
Helsingforsdeklarationen ska all forskning lämnas in till etiska kommittéer för
godkännande (Helsingforsdeklarationen, 2013). Sex av de tio artiklar som ingick i
litteraturstudien var godkända i forskningsetiska kommittéer. De resterande fyra
artiklarna var godkända i antingen lokala eller regionala forsknings- och etikråd.
Belmontrapporten med etiska principer formades 1979 och betonar vikten till
individens självbestämmanderätt, vilket innebär att individen ska få information,
förstå syftet med forskningen samt medverka frivilligt (Belmontrapporten, 1979; ICN,
2012).
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I samtliga artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie har deltagarna fått muntlig
och skriftlig information om hur forskningen ska genomföras, syftet med studien och
att deras medverkan sker frivilligt. Forskning ska gynna professioner, enskilda
individer och samhället (Kjellström, 2017). Litteraturstudien motiveras av att den
enskilda individen gynnas av en ökad patientsäkerhet genom att sjuksköterskors
profession stärks av ett ökat engagemang och ledarskap. Under arbetet med
litteraturstudien gjordes allt för att inte plagiera, förvränga, ta bort eller lägga till i
resultatet.

Resultat
Resultatet visar att sjuksköterskors ledarskap kan främja patientsäkerheten genom
empowerment, delaktighet i organisationen, teamwork samt fungerande
kommunikation. Varje kategori beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskor att
kunna främja patientsäkerheten genom sitt ledarskap och vad som krävs för att nå ett
bra och handlingskraftigt ledarskap.
Empowerment
En förutsättning för att sjuksköterskor skulle kunna öka sitt ansvar var empowerment.
Det innebar att sjuksköterskor fick mer ansvar och befogenhet, mer egenmakt och att
de hade mandat att ta beslut om adekvata omvårdnadsåtgärder (Van Bogaert et al.,
2015). Empowerment består av mening, självförtroende, autonomi samt påverkan
(Asiri, Rohrer, Al-Surimi, Da´ar & Ahmed, 2016). Att ha empowerment har visat sig
leda till att gemensamma visioner och mål sattes upp inom verksamheten och där
medarbetarna delade med sig av sin kunskap och evidensbaserad praktik (Van
Bogaert et al., 2015). Autonomi var en avgörande faktor för att sjuksköterskor
engagerades i förbättringsarbete och patientsäkerhet (Asiri et al., 2016). En
förutsättning för att sjuksköterskor skulle känna autonomi och trygghet i sitt arbete
samt ge en god och säker omvårdnad var en god arbetsmiljö (Smeds Alenius,
Tishelma, Runesdotter & Lindqvist, 2014). I verksamheter där sjuksköterskor
graderade arbetsmiljön som låg, desto lägre ansågs patientsäkerheten vara (Jafree,
Zakar, Zakar & Fischer, 2016; Smeds Alenius et al., 2014).
Empowerment bidrog till att omvårdnadspersonalen var mer involverade inom
organisationen. När sjuksköterskor hade mer empowerment kände de att ledningen
lyssnade mer på deras åsikter (Van Bogaert et al., 2015). Sjuksköterskor kände att det
kunde vara en barriär om ledningen inte lyssnade på sjuksköterskors åsikter. Detta
kunde resultera i en sämre arbetsmiljö. Faktorer som påverkade arbetsmiljön och
ökade risken för vårdskador var hög arbetsbelastning, stress och bristande
kommunikation (Farokhzadian, Nayeri & Borhani, 2018). Sjuksköterskor upplevde att
en hög arbetsbelastning gjorde att de inte kunde utföra ett bra arbete och att
patientsäkerheten äventyrades (Farokhzadian et al., 2018; Ulrich & Kear, 2014; Van
Bogaert et al., 2015). Det blev svårt att hantera arbetsbelastningen om det var för få
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sjuksköterskor på många patienter (Ulrich & Kear, 2014). Brist på personal och
resurser kunde försvaga sjukvårdspersonalens arbete med att säkerställa
patientsäkerheten (Jafree et al., 2016; Smeds Alenius et al., 2014; Ulrich & Kear,
2014). Långa arbetsdagar kunde även leda till att patientsäkerheten äventyrades
(Ulrich & Kear, 2014). Sjuksköterskor som hade lång erfarenhet inom verksamheten
och hade en högre utbildningsnivå associerades med ökad patientsäkerhet (Cho &
Choi, 2017).
Sjuksköterskors känsla av empowerment påverkade deras ledarskap samt skapade en
arbetsmiljö där medarbetare var engagerade (Asiri et al., 2016). Sjuksköterskors
ledarskap och förmåga att leda var en väsentlig del i patientsäkerheten (Marshall &
Finlayson, 2018). Det utvecklande ledarskapet rankades högst hos sjuksköterskor
(Asiri et al., 2016). Sjuksköterskor som implementerade det utvecklande ledarskapet,
som visat sig vara framgångsrikt, ledde till färre negativa patienthändelser (Boamah,
2018). En tydlighet i sjuksköterskors och de övriga i sjukvårdsteamets
ansvarsområden var också avgörande i främjandet av patientsäkerheten. En otydlighet
i roller och ansvarsområden kunde leda till ökad påfrestning och stress då det ofta
bidrog till att sjuksköterskor tog på sig fler arbetsuppgifter (Farokhzadian et al.,
2018). För att främja patientsäkerheten krävdes även en medvetenhet om
kunskapsnivån hos omvårdnadspersonalen före delegering. Då sjuksköterskor ofta
delegerade uppgifter till andra i omvårdnadsteamet var det deras ansvar att säkerställa
att patientsäkerheten inte äventyrades (Marshall & Finlayson, 2018). För att öka
patientsäkerheten krävdes också en tydlighet i processer och riktlinjer (Ulrich & Kear,
2014; Van Bogaert et al., 2015).
Delaktighet i organisationen
Att vara delaktig i styrning och ledning av verksamheten rankades högt av
sjuksköterskor (Jafree et al., 2016). När sjuksköterskor var med och påverkade beslut
inom organisationen ledde detta till en ökad kunskap och ett högre engagemang till
förbättringsarbeten. Det har också setts att patientsäkerheten ökade (Van Bogaert et
al., 2015). När sjuksköterskor var delaktiga kunde en högre frekvens av
händelserapportering ses. Andra faktorer som påverkade händelserapportering var
verksamhetens ledarskap, skicklighet och stöd, sjuksköterskors grundläggande
perspektiv av kvalitativ vård samt tillräckligt med personal och resurser (Jafree et al.,
2016). Enligt sjuksköterskor var det viktigt att en ledare kunde interagera, ge ett bra
stöd och uppmuntra sina medarbetare för att få ett effektivt säkerhetsarbete (Asiri et
al., 2016; Farokhzadian et al., 2018; Smeds Alenius et al., 2014). Sjuksköterskor
ansåg att en viktig del för en god arbetsmiljö låg i stödet från verksamhetens ledning
(Smeds Alenius et al., 2014). Om sjuksköterskor kände ledningens stöd ökade
delaktigheten och de blev mer motiverade och engagerade att framhäva sina
kunskaper samt implementera riktlinjer för ökad patientsäkerhet (Farokhzadian,
2018). Uppmuntran till händelserapportering från ledningen hade en positiv inverkan
på patientsäkerheten (Ulrich & Kear, 2014). Omvårdnadspersonal som kände sig
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skuldbelagda hade en rädsla för att rapportera fel och brister vilket bidrog till en
sämre arbetsmiljö (Farokhzadian et al., 2018; Jafree et al., 2016; Smeds Alenius et al.,
2014; Ulrich & Kear, 2014). Rädsla för repressalier, att bli tillrättavisad och att bli av
med sitt arbete eller sjuksköterskelegitimation nämndes som barriärer för rapportering
av risker och händelser (Farokhzadian et al., 2018; Ulrich & Kear, 2014).
Sjuksköterskor tappade sitt engagemang och sin motivation om de inte fick
uppskattning från ledningen (Asiri et al., 2016). En oengagerad ledning som inte var
sympatisk eller utvecklande ledde till ett lägre säkerhetstänk inom verksamheten
(Farokhzadian et al., 2018). En ledning som prioriterade patientsäkerheten (Smeds
Alenius et al., 2014) samt lärde sig av negativa händelser hade en positiv påverkan
(Ammouri, Tailakh, Muliira, Geethakrishnan & Al Kindi, 2015). Utan tydliga
förväntningar från ledningen sjönk synen på patientsäkerheten (Ammouri et al.,
2015). Det framkom även att patientsäkerheten ökade när sjuksköterskor själva var
delaktiga och involverade i omvårdnadsarbetet (Smeds Alenius et al., 2014).
Teamwork
Teamwork i form av stödjande och hjälpsamma medarbetare, goda relationer mellan
sjuksköterskor och de andra i omvårdnadsteamet ansågs vara viktigt för
sjuksköterskor (Cho & Choi, 2017; Jafree et al., 2016; Ulrich & Kear, 2014). Det var
faktorer som främjade kompetensen inom patientsäkerheten och därmed även
vårdkvaliteten (Cho & Choi, 2017). För att få en god miljö av patientsäkerhet krävdes
omvårdnadspersonalens deltagande och kunnighet, samt teamwork på alla nivåer
inom organisationen (Farokhzadian et al., 2018). Omvårdnadspersonalens kunskap
och grundläggande perspektiv samt skicklighet i arbetet påverkade deras kompetens
inom patientsäkerhet. Skicklighet kunde förbättras genom kompetensutveckling inom
organisationen (Cho & Choi, 2017), vilket även ansågs vara viktigt för sjuksköterskor
(Ulrich & Kear, 2014). Att öka sin kunskap och kompetens individuellt, i grupp och
organisatoriskt stärkte patientsäkerheten (Farokhzadian et al., 2018). Sjuksköterskor
som upplevde mer kompetensutveckling inom organisationen, kontinuerliga
förbättringar samt teamwork inom hela verksamheten hade färre händelser som
behövde rapporteras (Ammouri et al., 2015). Sjuksköterskor ingår i både
tvärvetenskapliga team samt omvårdnadsteam och deras yrkesroll skiljer sig inom de
olika teamen. När teamwork fungerade tillfredställande ökade arbetsglädjen hos
sjuksköterskor (Marshall & Finlayson, 2018).
Fungerande kommunikation
Struktur, öppenhet och enhetlighet skapade en fungerande kommunikation och var en
förutsättning för en högre effektivitet och därigenom förbättrad vårdkvalitet. En
fungerande kommunikation mellan olika professioner inom verksamheten och att
involvera omvårdnadspersonalen var en väsentlig del i ett ledarskap (Van Bogaert et
al., 2015). Ett viktigt område för att främja patientsäkerheten var medvetenheten om
fel och brister. Att rapportera risker och händelser var av betydelse för att
uppmärksamma samt öka medvetenheten och kommunikationen om patientsäkerhet.
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En ökad medvetenhet kunde leda till en minskad risk för framtida vårdskador (Ulrich
& Kear, 2014). Kommunikation avseende risker och negativa händelser hade en
positiv inverkan på att händelserapporter upprättades och att det generellt blev en
högre medvetenhet om patientsäkerheten inom verksamheten (Ammouri et al., 2015;
Smeds Alenius et al., 2014). En kommunikation som inte fungerade kunde leda till en
försämrad patientsäkerhet och vårdkvalitet (Ammouri et al., 2015; Farokhzadian et
al., 2018). Att inom verksamheten diskutera åtgärder som skulle kunna vidtas för att
förhindra att fel och brister uppstod ansågs viktigt för patientsäkerheten (Smeds
Alenius et al., 2014). När ledaren lyssnade på sina följares åsikter och hade en öppen
och fungerande kommunikation om fel och brister som hade inträffat kunde
verksamheten förbättra patientsäkerheten (Ammouri et al., 2015). När sjuksköterskor
förmedlade information var det viktigt att budskapet gick fram korrekt då
missförstånd mellan personal kunde leda till sämre patientsäkerhet (Marshall &
Finlayson, 2018).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturstudien gjordes med en induktiv ansats eftersom syftet var att utforska hur
sjuksköterskor genom sitt ledarskap kunde främja patientsäkerheten. Den induktiva
ansatsen ansågs vara mest lämplig då det inte fanns någon teori att tillgå (Henricson,
2017). En inledande fritextsökning genomfördes med olika sökord och kombinationer
för att identifiera de sökord som bäst motsvarade syftet och gav ett mer avgränsat
antal träffar. Inga passande ämnesord fanns tillgängliga i databaserna. De kvantitativa
artiklarna syftade till att se samband och hitta gemensamma nämnare som belyser ett
fenomen och de kvalitativa artiklarna beskriver och tolkar ett fenomen. Att
litteraturstudien innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet styrker
trovärdigheten och skapar en helhetsbild inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2015).
Datainsamlingen genomfördes på ett systematiskt sätt från databaserna PubMed,
Cinahl och PsycINFO. Databaserna valdes eftersom de täcker en stor del av
omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström, 2015). Trovärdigheten för
litteraturstudien ökade när datainsamlingen gjordes i flera databaser samt att
sökningarna genererade flera dubbletter (Henricson, 2017). Sökord som passade syftet
användes i den systematiska sökningen samt trunkering till orden nurs*, quality* och
safe* för att få en bredare sökning och inte missa relevanta artiklar på grund av olika
böjningar. De andra orden som användes var leadership och patient. För att kunna
avgränsa sökningen mot syftet i litteraturstudien användes den booleska operatorn
AND i en fritextsökning. När den booleska operatorn AND användes blev sökningen
mer specifik. Ämnesord (MeSH) kunde inte hittas till de identifierade sökorden, vilket
resulterade i många träffar i PubMed (Forsberg & Wengström, 2015).
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Att bara inkludera artiklar 2014-2018 gjorde att resultatet bestod av den mest aktuella
forskningen inom ämnesområdet, vilket stärker trovärdigheten. För att öka
trovärdigheten ytterligare genomfördes en sekundär sökning i referenslistorna på
redan funna resultatartiklar för att se om fler artiklar som motsvarade syftet kunde
hittas (Henricson, 2017). Fem artiklar hittades i den sekundära sökningen och lästes i
sin helhet, men ingen motsvarade syftet. Totalt tio vetenskapliga artiklar inkluderades
i litteraturstudiens resultat. Motivet var att de hade hög kvalitet eftersom de hade
kvalitetsgrad I. Resultaten i artiklarna som användes till resultatet i denna
litteraturstudie hade olika design och genomfördes med olika mätinstrument, vilket
kan påverka trovärdigheten (Henricson, 2017). Trovärdigheten i litteraturstudien
stärks av att kvalitetsgraden i de vetenskapliga artiklarna hade grad I enligt Carlsson
och Eimans (2003) granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2015). Sex artiklar som
inkluderades i litteraturstudien har blivit godkända i etiska kommittéer. De resterande
fyra artiklar har blivit godkända i lokala forsknings- och etikråd. I alla artiklar har
deltagarna informerats om studiens syfte, att de har rätt att avsluta sitt deltagande när
som helst samt att de gett informerat samtycke. Trovärdigheten stärks när
vetenskapliga artiklar blivit godkända i etiska kommittéer (Henricson, 2017).
Båda studenterna granskade artiklarna var för sig för att sedan jämföra sina
granskningar vilket kan stärka pålitligheten. Studenterna valde att dela upp artiklarna
till resultatet och noggrant översätta dem till svenska från engelska för att minska
risken för feltolkning eller förvanskning av resultatet. Därefter diskuterades och
analyserades gemensamt artiklarnas likheter och skillnader för att komma fram till
lämpliga kategorier. Pålitligheten kan påverkas genom att studenterna inte var för sig
gick igenom alla artiklar och letade upp centrala begrepp och därefter jämförde vad
båda hade kommit fram till. Litteraturstudien har även granskats gemensamt i en
handledningsgrupp och handledare som under arbetets gång har gett förslag till
förbättringar så att resultatet får en god överenstämmelse med syftet vilket stärker
både trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 2017).
De artiklar som användes i litteraturstudiens resultat har en stor geografisk spridning
eftersom de genomförts i Amerika, Asien, Australien och Europa. Resultatet visar på
stora likheter i sjuksköterskors yrkes- och ledarskapsroll vilket gör att
litteraturstudiens resultat är överförbart till andra sammanhang i olika delar av
världen (Henricson, 2017). Av den här litteraturstudiens resultat kan samhället gynnas
genom att sjuksköterskor genom sin ledarroll får möjligheter att värna om och lära ut
om den allmänna hälsan (ICN, 2018).
Resultatdiskussion
Sammanfattningsvis framkom det i litteraturstudien att det krävs rätt förutsättningar
för att sjuksköterskor genom sitt ledarskap kunde främja omvårdnadsarbetet mot en
högre patientsäkerhet. Förutsättningarna var empowerment, delaktighet i
organisationen, teamwork samt fungerande kommunikation. Genom dessa
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förutsättningar kunde sjuksköterskor öka sin kunskap och kompetens för att utveckla
ett ledarskap som kunde främja patientsäkerheten.
Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskor genom autonomi och
empowerment, egenmakt, kunde främja patientsäkerheten. Genom empowerment fick
de ett eget ansvar och befogenhet att ta egna beslut gällande oberoende
omvårdnadsåtgärder (Van Bogaert et., 2015). Forskning visar att sjuksköterskor som
upplever en ökad autonomi känner sig mer professionella (Atefi, Abdullah, Wong &
Mazlom, 2014). Tydliga ansvarsområden för hela omvårdnadsteamet bidrog till en
förbättrad patientsäkerhet (Farokhzadian et al., 2018). Enligt tidigare forskning
påverkas patientvården och patientsäkerheten av om sjuksköterskor får ta egna beslut
om omvårdnadsåtgärder som är baserade på beprövad erfarenhet och vetenskaplig
kunskap (Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). Det här styrks även av annan
forskning som visar att hierarkiskt styrda verksamheter gör att sjuksköterskor känner
att deras kompetens för att ta beslut undervärderas (Vaughn et al., 2018).
I litteraturstudiens resultat framkom det även att rådande omgivningsfaktorer såsom
hög arbetsbelastning och stress kan påverka sjuksköterskors arbete med
patientsäkerhet. Empowerment kunde minska barriärerna som ledde till en arbetsmiljö
med minskad patientsäkerhet (Farokhzadian et al., 2018). Resultatet visade också att
för få sjuksköterskor på många patienter påverkar arbetsbelastningen (Ulrich & Kear,
2014). Tidigare forskning styrker att sjuksköterskor med en hög arbetsbelastning gör
att de känner att omvårdnadsarbetet kan vara svårare att hantera (Jafree et al., 2016).
Annan tidigare forskning visar även att en god arbetsmiljö var en viktig del för att
sjuksköterskor skulle känna sig trygga i omvårdnadsarbetet (Atefi et al., 2014). Enligt
Watson har sjuksköterskor ett etiskt och moraliskt ansvar att skapa en god och
harmonisk miljö på alla nivåer inom organisationen. Färg, form och ljus, men
framförallt människorna påverkar miljön (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).
I litteraturstudien framkom det att delaktighet i styrning och ledning inom
organisationen ansågs vara viktigt för sjuksköterskor (Jafree et al., 2016). När
sjuksköterskor fick vara delaktiga i beslutstagande samt kände stöd och uppmuntran
från ledningen ökade deras engagemang att leda omvårdnadsarbetet mot en ökad
patientsäkerhet (Van Bogaert et al., 2015). Att stöd från ledningen är av betydelse för
att få sjuksköterskor mer engagerade, betonas också i tidigare forskning (Wang & Liu,
2015). Enligt Watson bidrar delaktighet och engagemang till att sjuksköterskor
utvecklas i sin yrkes- och ledarskapsroll (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).
Sjuksköterskor kommer i och med sitt ledarskap inom omvårdnaden att samverka i
tvärvetenskapliga team där sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för omvårdnaden
och att patientsäkerheten efterföljs (Carlström et al., 2014; Hommel, Gunningsberg,
Idvall & Bååth, 2016). Tvärvetenskapliga team innebär att olika professioner måste
kunna samarbeta med varandra mot gemensamma mål (Carlström et al., 2014).
Resultatet i litteraturstudien visade att det är viktigt att sjuksköterskor hade goda och
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stöttande relationer både med sina medarbetare inom omvårdnadsteamet och med det
tvärvetenskapliga teamet (Cho & Choi, 2017; Jafree et al., 2016; Ulrich & Kear,
2014).
Litteraturstudiens resultat visade att teamwork på alla nivåer inom organisationen
ansågs vara en väsentlig del i att ta vara på all kompetens som i sin tur främjar
patientsäkerheten (Farokhzadian et al., 2018). Resultatet visade även att
sjuksköterskor ansåg att kompetensutveckling inom organisationen var av betydelse
(Ulrich & Kear, 2014). Tidigare forskning styrker att kompetensutbildning är
väsentligt för att öka eller bibehålla sin kunskap och skicklighet (Kieft et al., 2014;
Lunden, Teräs, Kvist & Häggman-Laitila, 2017). Kontinuerlig utveckling av
medarbetares kompetens och förbättringsarbeten samt teamwork visade att
patientsäkerheten ökade (Ammouri et al., 2015). Sjuksköterskor som medverkar i
kompetensutveckling inom ledarskap får mer kunskap och kompetens samt stöd till
sin yrkes- och ledarroll (Goktepe, Turkmen, Badir, Hayta, Yakar & Buyukgonenc,
2018). Tidigare forskning vittnar även om att sjuksköterskor får mer självförtroende
samt känner sig mer trygga i sin roll efter utbildning (McPhee, Skelton-Green,
Bouthillette & Suryaprakash, 2011). Det stämmer väl överens med tidigare
forskningsresultat som styrker att det är viktigt att utveckla och upprätthålla
samarbeten både inom och mellan olika professioner (Kieft et al., 2014).
Tillitsfulla relationer mellan sjuksköterskor leder till att de får mer autonomi och kan
bidra till vårdkvaliteten genom att använda sin kompetens till fullo (Rega et al., 2017).
Watson betonar också betydelsen av att sjuksköterskor har möjlighet att använda sin
kompetens till fullo (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskor har ett
personligt ansvar att utveckla sin egen kompetens inom ledarskap för att kunna
motivera och engagera sina medarbetare (Murray et al., 2017). Det stärks även i annan
forskning som menar att personlig utveckling ökar sjuksköterskors kompetens som
leder till ett bättre ledarskap (Rega et al., 2017). Det kan kopplas ihop med Watsons
teori att sjuksköterskors personliga utveckling stärker den professionella utvecklingen
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Tidigare forskning betonar att det är viktigt att
kunna samarbeta inom den egna och mellan olika professioner. Relevanta
professioner bör ha inflytande inom omvårdnaden som grundar sig på den egna
expertisen (Kieft et al., 2014). Annan tidigare forskning visar att organisationer
fungerar sämre när kollegor inte samarbetar med varandra eller när
omvårdnadspersonal inte känner någon tillhörighet till varandra eller gruppen
(Vaughn et al., 2018).
I litteraturstudiens resultat framkom det att en fungerande kommunikation kunde öka
effektiviteten, kvaliteten i vården samt patientsäkerheten (Ammouri et al., 2015;
Farokhzadian et al., 2018; Van Bogaert et al., 2015). Tidigare forskning visar att
kommunikation är en av sjuksköterskors viktigaste färdigheter för att kunna stärka
medvetenheten om säkerheten inom verksamheten (Fischer, Jones & Verran, 2017).
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Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson skriver i sin omvårdnadsteori att det är viktigt
med en fungerande kommunikation mellan sjuksköterskor och lidande patienter. En
fungerande kommunikation leder till ett fungerande samspel mellan sjuksköterskor
och patienter, där omvårdnadsrelationer till varandra skapas. Eriksson betonar också
att sjuksköterskor i de relationerna har en skyldighet att ge en god omvårdnad
(Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt, 2015). En snabb och
fungerande kommunikation samt vikten av att rätt information kommer fram till alla
som är involverade inom omvårdnaden anses också i annan forskning vara viktigt för
patientsäkerheten (Hommel et al., 2016).
En av sjuksköterskors sex kärnkompetenser är förbättringsarbete för
kvalitetsutveckling vilket syftar till att främja patientsäkerheten (Forsberg, 2016).
Kommunikation om patientsäkerhet var viktigt för att öka medvetenheten om fel och
brister och därigenom minska risken för framtida vårdskador (Ulrich & Kear, 2014).
Tidigare forskning styrker litteraturstudiens resultat genom att betona vikten av att
hela omvårdnadsteamet är medvetna om verksamhetens mål för att de gemensamt ska
kunna nå en mer patientsäker omvårdnad (Hommel et al., 2016). Watson betonar
också att ökad medvetenhet krävs för att kunna främja en personcentrerad vård för
varje patient och ta beslut om adekvata omvårdnadsåtgärder (Wiklund Gustin &
Lindwall, 2012). Eriksson anser att lidande och mötet med den lidande patienten är en
grundläggande del av omvårdnaden. I likhet med Watson beskriver Eriksson att det
ska falla sig naturligt för sjuksköterskor att på ett professionellt sätt möta patienten.
Att se hela människan genom kropp, ande och själ främjar en personcentrerad vård
och därigenom till att adekvata omvårdnadsåtgärder vidtas (Arman et al., 2015).

Konklusion
Det krävs rätt förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna främja
patientsäkerheten genom sitt ledarskap. Rollen som ledare av omvårdnadsarbetet
ingår i sjuksköterskors yrkesroll. För att sjuksköterskor ska kunna leda ett
patientsäkert omvårdnadsarbete krävs empowerment, delaktighet i organisationen, ett
fungerande teamwork mellan olika professioner och en fungerande kommunikation
inom verksamheten. För att kunna ta ansvar krävs empowerment vilket ger
sjuksköterskor mer egenmakt och befogenhet att ordinera oberoende
omvårdnadsåtgärder. Delaktighet i organisationen gör att sjuksköterskor känner ett
högre engagemang till organisationen och med stöd från organisationen kan ett mer
patientsäkert ledarskap ses. Teamwork mellan olika professionerinom hälso- och
sjukvården leder till en ökad patientsäkerhet och en fungerande kommunikation är en
förutsättning för att involvera omvårdnadspersonalen i beslutsfattandet och leda
arbetet mot en mer patientsäker vård. Personlig utveckling är en väsentlig del som
bidrar till sjuksköterskors professionella utveckling. Kompetensutveckling inom
organisationen är därför viktigt för att utveckla individens, gruppens och
organisationens kunskap och kompetens.
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Implikation
Kunskap om sjuksköterskors ledarskap främjar vårdkvaliteten och patientsäkerheten
inom hälso- och sjukvården och är till nytta för den enskilda individens hälsa och
samhället i framtiden eftersom det kan leda till färre vårdskador. Inför framtiden finns
det behov av mer forskning om vilken kunskap och kompetens som kan öka
sjuksköterskans empowerment och ansvarstagande för att främja patientsäkerheten.
Det skulle även behövas forskning som tydliggör vilka ansvarsområden
omvårdnadspersonalen har för att få ett mer effektivt teamwork och
omvårdnadsarbete och därigenom en ökad patientsäkerhet. Det är av intresse med
forskning hur sjuksköterskans delaktighet i organisationen kan främjas.
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Psycinfo

”Sjukskötersk* ledarskap”

”Nurs* leadership”

”Nurs* leadership”

”Nurs* leadership”

Patientsäkerhet

”Patient safe*”

”Patient safe*”

”Patient safe*”

Kvalitet

Quality*

Quality*

Quality*

(*)=Trunkering
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Tabell 2: Sökhistorik
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Pubmed
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PsycInfo

Sökord/Limits/
Boolska operatorer
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abstrakt

Granskade
artiklar
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artiklar

"nurs* leadership" AND “patient
safe*” AND quality*
"nurs* leadership" AND “patient
safe*” AND quality*
"nurs* leadership" AND “patient
safe*” AND quality*

219

208
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23
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0

0 (1)*

10

3

0
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Ammouri, A.A., Tailakh, A.K., Muliira, J.K., Geethakrishnan, R. & Al Kindi, S.N. (2015). Patient
safety culture among nurses. International Nursing Review, 62, 102-110.
https://doi.org/doi:10.1111/inr.12159

Land
Databas

Oman, USA
PubMed

Syfte

Att undersöka sjuksköterskornas syn på patientsäkerhet och att identifiera vad som behöver
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Dataanalys

Deskriptiv statistisk analys, flernivå analyser

Bortfall
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Slutsats

•
•
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Artikel 2
Referens
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Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

332 sjuksköterskor deltog i studien. Det var ett systematiskt kvoturval.
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•

Vetenskaplig
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Ledarskapsstilen och sjuksköterskornas egen syn på sin autonomi och känslan av att det
sjuksköterskan gör är viktigt
Att bli uppskattad bidrar till att sjuksköterskorna känner ett engagemang för arbetet.
Det ses som viktigt att enhetschefen ger empowerment till sjuksköterskorna för att få
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Artikel 3
Referens

Boamah, S. (2018). Linking nurses’ clinical leadership to patient care quality: The role of
transformational leadership and workplace empowerment. Canadian Journal of Nursing
Research, 50 (1), 9-19. https://doi.org/doi:10.1177/0844562117732490

Land
Databas

Kanada
PubMed

Syfte

Att testa en hypotes om hur det utvecklande ledarskapet, empowerment, sjuksköterskors ledarskap
och sjuksköterskors förmåga att bedöma negativa händelser för patienterna påverkas av varandra.

Metod:
Design

Kvantitativ ansats
Tvärsnittsstudie

Urval

Randomiserat urval, 378 sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Enkät skickades via posten med ett förfrankerat svarskuvert.

Dataanalys

Deskriptiv statistisk analys

Bortfall

38% 622 sjuksköterskor av 1000 tillfrågade svarade inte på enkäten.

Slutsats

Vetenskaplig
Kvalitet

•

Det utvecklande ledarskapet ger sjuksköterskorna empowerment att använda sin kunskap
och det leder till en säkrare vård med högre kvalitet.

Grad I

IV

Bilaga C

Artikel 4
Referens

Cho, S.M. & Choi, J. (2018). Patient safety culture associated with patient safety competencies
among registered nurses. Journal of Nursing Scholarship, 50:5, 549-557.
https://doi.org/doi:10.1111/jnu.12413

Land
Databas

Korea
PubMed

Syfte

Att undersöka relationen mellan sjuksköterskors uppfattning av patientsäkerhetssynen på deras
arbetsplats och patientsäkerhetskompetensen – åsikter, kompetens och kunskap.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Totalt 343 av 380 sjuksköterskor som hade arbetat mer än en månad på sjukhuset som studerades
deltog i undersökningen.

Datainsamling

Enkätundersökning;, enkäterna samlades in mellan den 12 – 25 juni 2015. De som deltog i
undersökningen arbetade på olika enheter så som intensivvårdsavdelning, medicin och
kirurgavdelning, akutmottagning och mottagningar. Frågorna som ställdes om patientsäkerheten
rangordnades av de svarande på en 1 – 5 skala, där 1 betyder att ta starkt avstånd från påståendet
och 5 betyder att den svarande stark håller mer om påståendet. Frågorna som ställdes om
kunskapsnivån rangordnades på en skala mellan 1 – 5 där 1 betyder lite kunskap och 5 hög.
Kunskapsnivå; frågorna som rörde hur bekväma de kände sig med varje uppgift rangordnades på
en skala mellan 1 – 5 där 1 betyder väldigt obekväm och 5 väldigt bekväm. Nivån på kunskapen
rangordnades också med en 1 – 5 skala där 1 betyder lite kunskap och 5 hög kunskap.

Dataanalys

En deskriptivanalys gjordes. Flernivå analyser gjordes för att för att se relationen mellan
aspekterna på åsikterna om patientsäkerheten och kompetensen gällande patientsäkerhet.
Analyserna gjordes också för varje område – åsikter, färdigheter och kunskaper.

Bortfall

37 av 380; 9,7%

Slutsats

•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Teamwork och ledarskap har en signifikant betydelse för patientsäkerheten samt
kunskapen hos omvårdspersonalen.
Det är viktigt med fortlöpande utbildningar för personalen.

Grad I

V

Bilaga C

Artikel 5
Referens

Farokhzadian, J., Nayeri, D.N. & Borhani, F. (2018). The long way ahead to achieve an effective
patient safety culture: challenges perceived by nurses. BMC Health Services Research, 18 (1):654.
https://doi.org/doi:10.1186/s12913-018-3467-1

Land
Databas

Iran
PubMed

Syfte

Att undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid implementering av
en positiv säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Kvalitativ innehållsanalys

Urval

Totalt 23 sjuksköterskor valdes genom ändamålsenligt urval från 4 sjukhus sydöstra Iran.

Datainsamling

Semi-strukturerade intervjuer

Dataanalys

En kvalitativ innehållsanalys utfördes enligt Graneheim och Lundman genom transkribering,
kodning och klassificering i underkategorier och kategorier.

Bortfall

Inga

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

•

Enligt sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter framkom fyra huvudkategorier av
barriärer för implementering av en positiv säkerhetskultur; organisationens infrastruktur,
ineffektivt ledarskap, inadekvata försök att följa nationella och internationella riktlinjer
samt teamdeltagande.

Grad I

VI

Bilaga C

Artikel 6
Referens

Jafree, S.R., Zakar, R., Zakar, M.Z. & Fischer, F. (2016). Nurse perceptions of organizational
culture and its association with the culture of error reporting: a case of public sector hospitals in
Pakistan. BMC Health Services Research, 16:3. https://doi.org/doi:10.1186/s12913-015-1252-y

Land
Databas

Pakistan
PubMed

Syfte

Att undersöka associationen mellan organisationens kultur och händelserapporteringen, upplevd
av sjuksköterskor.

Metod:
Design

Mixad metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Totalt 309 av 804 tillfrågade sjuksköterskor deltog i studien. Ett bekvämlighetsurval gjordes från 2
sjukhus i Lahore, Pakistan.

Datainsamling

Enkät

Dataanalys

Deskriptiv statistisk analys

Bortfall

Totalt 495 av 804 valde att inte besvara enkäten; 61,6% bortfall

Slutsats

•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Studien visar att sjuksköterskans delaktighet i organisationens ledning samt
beslutstagande har ett signifikant samband till att fler händelserapporter skrivs.
Den visar även att sjuksköterskechefens ledarskapsförmåga, sjuksköterskans
grundläggande inställning till vårdkvalitet, tillräckligt med resurser och personal samt
relationer med medarbetare har ett sifnifikant samband till att fler händelserapporter
skrivs.

Grad I

VII

Bilaga C

Artikel 7
Referens

Marshall, D.C. & Finlayson, M.P. (2018). Identifying the nontechnical skills required of nurses in
general surgical wards. Journal of Clinical Nursing, 27, 1475-1487.
https://doi.org/doi:10.1111/jocn.13980

Land
Databas

Nya Zeeland
PubMed

Syfte

Att kontrollera hur icke tekniska färdigheter hos sjuksköterskor kan ge en säker och effektiv vård.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Induktiv

Urval

Totalt 15 sjuksköterskor från kirurgiska enheter valdes strategiskt ut till studien.

Datainsamling

De 15 sjuksköterskorna observerades. Anteckningar fördes under observationerna,
observationerna gjordes på olika tider under dygnet, på olika dagar under veckan och i olika
kontexter. Alla observationer gjordes under ett helt arbetspass så som dagpass, kvällspass eller
nattpass. Observationerna genomfördes under ett år.

Dataanalys

Observationerna transkriberades och kodades. En analys med fyra nivåer användes, den första
nivån användes till att utveckla en kodningsram genom att använda transkripten från de två första
observationerna för att kunna identifiera beteenden hos de som observerades. Dessa två
observationer kodades individuellt av två team, av de två teamen var ett nationellt och ett
internationellt. Den andra delen av kodningen gick ut på att utforma kategorierna av koderna.
Efter det lästes transkripten om av forskaren innan kodningsramen fylldes och kontrollerades av
en oberoende granskare. Kategorierna som framkom var kommuniktion, ledarskap och ledning,
planering, medvetenhet, beslutsfattande, teamwork och patientens rättigheter.

Bortfall

Ej redovisat

Slutsats

•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Vikten av en fungerande kommunikation och teamwork mellan de som arbetar inom
omvårdnaden för en säkrare vård.
Sjuksköterskor ska kunna ta beslut gällande omvårdnaden bidrar till en säkrare vård.
Sjuksköterskor stödjer patienten i dess rättigheter.
Medvetenhet om vad som händer och sker är en viktig del av patientsäkerheten.

Grad I

VIII

Bilaga C

Artikel 8
Referens

Smeds Alenius, L., Tishelman, C., Runesdotter, S. & Lindqvist, R. (2014). Staffing and resource
adequacy strongly related to RNs´ assessment of patient safety: a national study of RNs working
in acute-care hospitals in Sweden. British Medical Journal Quality and Safety, 23, 242-249.
https://doi.org/doi:10.1136/bmjqs-2012-001734

Land
Databas

Sverige
PubMed

Syfte

Att undersöka hur legitimerade sjuksköterskor uppskattar/utvärderar a) patientsäkerheten på deras
arbetsplats, b) miljön inom omvårdnadsarbetet, c) patientsäkerhetskulturen, d) deras egen
involvering i direkt patientvård, e) arbetserfarenhet som legitimerad sjuksköterska i antal år

Metod:
Design

Kvantitativ ansats
Tvärsnittsstudie

Urval

Totalt 9236 deltog i studien. Deltagare hittades med hjälp av vårdförbundets medlemsregister och
de som bjöds in arbetade på medicin eller kirurgavdelning.

Datainsamling

Populations-baserad webenkät samlades in mellan januari och mars 2010.

Dataanalys

Deskriptiv statistisk analys

Bortfall

Totalt 938 av10.174 valde att inte besvara enkäten; 9,2%

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

•

Hur sjuksköterskor bedömer patientsäkerheten beror på ledarskapet, arbetsmiljön såsom
antalet patienter per sjuksköterska, hur väl deras teamwork fungerar med andra
professioner.

Grad I

IX

Bilaga C

Artikel 9
Referens

Ulrich, B. & Kear, T. (2014). Patient safety culture in nephrology nurse practice settings: Initial
findings. Nephrology Nursing Journal, 41 (5), 459-475.
http://www.prolibraries.com/anna/?select=session&sessionID=3102

Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Att beskriva njursjuksköterskors inställning till patientsäkerhet.

Metod:
Design

Mixad metod
Konvergent parallell design

Urval

Totalt deltog 432384 sjuksköterskor i studien.

Datainsamling

En enkät skickades ut i april 2014 och samlades in under en månad. Två öppna frågor ställdes
också till deltagarna

Dataanalys

Datajämförelse; två olika källor av material jämfördes.

Bortfall

Ej redovisat

Slutsats

•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Händelserapportering är väsentligt för att uppmärksamma och förebygga vårdskador.
Att en skuldbeläggande arbetsmiljö och en icke-stödjande ledning påverkar
händelserapporteringen.
Brist på tid och resurser påverkar patientsäkerheten.
Teamwork samt kompetensutveckling rankas högt av sjuksköterskor.
Tydliga ansvarsområden främjar patientsäkerheten.

Grad I

X

Bilaga C

Artikel 10
Referens

Van Bogaert, P., Peremans, L., de Wit, M., Van Heusden, D., Franck, E., Timmermans, O. &
Havens, D.S. (2015). Nurse managers’ perceptions and experiences regarding staff nurse
empowerment: a qualitative study. Frontiers in Psychology, 6:1585.
https://doi.org/doi:10.3389/fpsyg.2015.01585

Land
Databas

Belgien
PubMed

Syfte

Att studera enhetschefernas syn och erfarenhet av att sjuksköterskorna får strukturellt
empowerment och dess inflytande på enhetschefens ledarskap och ledarskapsstil.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk ansats

Urval

Ändamålsenligt urval, åtta enhetschefer på kirurg eller medicinavdelning valdes ut till studien.

Datainsamling

Individuella semi-strukturerade intervjuer som var organiserade runt fyra ämnen: definitionen av
sjuksköterskors empowerment, hur strukturell empowerment var implementerat på enheten, hur
det hade påverkat sjukhusets ledning och policyer och hur det påverkar enhetschefernas roller.
Alla intervjuer spelades in och forskaren förde också anteckningar under intervjuerna.

Dataanalys

En fenomenologisk analys gjordes. Forskaren och andra en forskare kodade båda det skrivna från
intervjuerna individuellt och gjorde sedan en kodbok ihop. Genom att använda kodboken kunde
forskaren koda sju intervjuer direkt från inspelningarna och komma fram till teman.

Bortfall

Ej redovisat

Slutsats

•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Empowerment tillför att sjuksköterskor blir mer involverade i beslutstagande och mer
engagerade i omvårdnaden och kvaliteten i omvårdnaden som ges.
Empowerment ger sjuksköterskans befogenhet att ta beslut.

Grad I

XI
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