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Sammanfattning 

Bakgrund: Ansvar som enskild term är bara ett ord, ett språkligt uttryck. När ordet 

sedan upplevs av en individ bildas det ett begrepp som en mental bild och när termen 

ytterligare sätts i kontext tillsammans med upplevelsen skapas referenten, som blir de 

verkliga handlingarna i vardagens sammanhang. Sjuksköterskans huvudansvar är att 

bidra till patienternas egenvård men även att övervaka patienters tillstånd, något som 

försvåras då ansvarets innebörd är otydligt i organisationen. Otydligheten i 

organisationen leder till att personcenterad vård inte kan utföras i den utsträckning 

som egentligen önskas. Syfte: Att belysa sjuksköterskans ansvar gentemot patienten 

inom omvårdnad. Metod: Allmän litteraturöversikt med inspiration av innehållsanalys 

tillämpades under analysen av de åtta vetenskapliga artiklarna. Resultat: De teman 

som framkom var sjuksköterskans ansvar som: term – evidensens skyldigheter, 

begrepp – det personliga ansvaret och referent – den bristande organisationen.  

Litteraturöversiktens resultat visade på att ansvar i många fall sågs som en negativ 

upplevelse då sjuksköterskans professionsansvar inom omvårdnadsprocessen 

försummades på grund av flera faktorer, där bland underbemanning och att påminna 

läkare om deras ansvarsuppgifter. Konklusion: I nuläget finns det tydliga riktlinjer 

och lagar om vad sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad är men i verklighetens 

praxis försvåras tolkningen av ordet då egna erfarenheter och upplevelser har stor 

inverkan. 
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Abstract 

Background: Responsibility as an individual term is just a word, a linguistic 

expression but when perceived by an individual a concept is formed as a mental 

image. When the term is put into context with the experience, the referent is created, 

actions in everyday context. Nurse's main responsibility is to contribute to the 

patients' self-care and monitor the patients' condition, but the unclear responsibility in 

the organization leads to inability to perform person-centered care. Aim: To highlight 

the nurse's responsibility towards the patient in nursing. Method: A general literature 

review with inspiration from content analysis was applied during the analysis of the 

eight scientific articles. Result: The themes that emerged were the nurse's 

responsibility as: term - the obligations of the evidence, concepts - the personal 

responsibility and referent - the insufficient organization. The results showed that in 

many cases responsibility was a negative experience when the professional 

responsibility in the nursing process was neglected due to several factors, including 

under-staffing and reminding doctors of their responsibilities. Conclusion: Clear 

guidelines and laws on what the nurse's responsibility in nursing exists, but the 

interpretation of the word makes it difficult since the nurse's former experiences have 

a great impact. 
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Inledning 

För att människor ska kunna kommunicera med varandra i dagens samhälle krävs ord 

och begrepp, som utformas till ett språk som sedan används mellan individer 

(Eriksson & Bergbom, 2017). Ansvar anses inte vara ett vårdvetenskapligt begrepp, 

trots att ansvar framträder som betydelsefullt inom omvårdnad (Wallinvirta, 2017). 

Beroende på i vilket sammanhang inom omvårdnad ordet ansvar uttrycks visas olika 

betydelser och innebörd, vilket kan leda till att användbarheten av ordet i vården 

försvåras (Asp, 2017). I Närhetsetik för vårdande beskriver Arman (2015) Levinas 

teori om den Andre och ansiktet som kan komma att speglas i vården, som en form av 

ansvar. Att ställas framför den Andres ansikte som vädjar till mig att ta ansvar, att 

skydda den andres sårbarhet men även ansvara för den Andres lidande, liv och död. 

Den asymmetriska vårdande relationen mellan två individer, som gör att de två aldrig 

kan vara likvärdiga. Där skapas ansvaret för den Andre. Den Andres situation är 

förpliktande, där ansvaret för vårdaren blir att ge utan att förvänta sig någonting i 

gengäld (Arman, 2015). I svenska akademi ordboken presenteras ordet ansvar i 

obestämd form (”Ansvar” 2018), vilket kan reflekteras i dagens hälso- och sjukvård i 

relation till sjuksköterskans ansvar inom professionen. Uppgifter som ledningen i 

organisationen skall ta ansvar för, som att rätt resurs i form av utrustning finns på 

plats vid rätt tillfälle är bristande, vilket leder till att allmänna sjuksköterskor får 

ansvara för detta trots att det inte anses vara under deras ansvar (Höglund, Schröder, 

Möller, Andersson-Hagiwara & Ohlsson-Nevo, 2018). Sjuksköterskor uttrycker och 

menar att det råder en uppgivenhet med tankar om att inte kunna genomföra det 

professionella ansvarets uppgifter, då resurser i form av tid och kompetens inte räcker 

till (Gabrielsson, Sävenstedt & Olsson, 2016). När professionsansvaret inte kan 

utföras på grund av brist på resurser och tid riskeras patientsäkerheten, även 

patienternas autonomi upplevs bli förbisedd då deras delaktighet inte involveras i 

vårdandet (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018).   

 

Bakgrund 

Ordet – språket   

Ogdens triangel vinklar språket i tre olika perspektiv, term, begrepp och referent. De 

tre perspektiven speglar det språkliga uttrycket som term, den mentala bilden som 

begrepp samt verklighetens praxis som referent. Den mentala bilden som begrepp 

förklarar termens betydelse och referenten är fenomenet av termen i verklighetens 

praxis. Term, begrepp och referent har alla starka anknytningar till varandra och 

tillsammans med det ontologiska antagandet ger de ett övergripande perspektiv på var 

ordet befinner sig i begreppsutvecklingen (Asp, 2017). 
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Teoretiskt perspektiv – omvårdnadens innebörd 

Det ontologiska antagandet, där individen ses ur ett helhetsperspektiv i form av kropp, 

själ och ande ligger till grund för begreppsutvecklingen inom vårdvetenskap. Tidigare 

har människan betraktats ur ett dualistiskt perspektiv där människans kropp och själ 

ses som två åtskilda komponenter likväl den yttre och inre verkligheten. Det 

dualistiska synsättet medförde svårigheter att förena filosofin med vårdvetenskapens 

tankar kring människan som en helhet. Under den dualistiska traditionen ansågs 

begrepp vara oförändliga medan begrepp idag anses vara i ständig utveckling. I nutid 

har det ontologiska antagandet ett nytt synsätt som ser människans som en aktiv 

varelse som handlar och skapar och inte som det en gång var, att människan utsattes 

för yttre omständigheter utan att själva kunna påverka (Asp, 2017). 

Nightingale belyste tidigt en definition för vad omvårdnad är i sin bok What it is and 

what it is not som lyder att sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa för patienten 

(Nightingale, 1859). För ett fördjupat perspektiv av omvårdnadens innebörd och 

ansvaret som medföljer hämtas kunskap från de tre olika perspektiven naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och humanvetenskap. Eftersom människan och den enskilda 

individens upplevelser är i fokus blir kunskapen kring evidensbaserad omvårdnad 

främst inspirerad från humanvetenskapen (Forsberg, 2016). För att främja en god 

omvårdnad har sjuksköterskan ett personligt ansvar i att utgå från ett holistiskt 

perspektiv och att se hela patienten, både kroppsligt och själsligt. Att vårda ur ett 

holistiskt perspektiv inkluderar att lindra patienters lidande med hjälp av närvaro och 

beröring, att kunna identifiera tillstånd och behov genom att känna av energin i ett 

rum utan att använda talets förmåga och att kunna behandla själsliga diagnoser som 

maktlöshet, ångest, sorg och ensamhet (Frisch, Butcher, Campbell & Weir-Hughes, 

2018).  

Även en utformad definition om vad omvårdnad är skrevs av Henderson (1978), som 

International Council of Nurses har som grundtagande för samtiden idag. Omvårdnad 

ur sjuksköterskans perspektiv är att närvara hos patienten både i lidande och 

tillfrisknande, samt att närvara och lindra lidandet när döden infaller (Henderson, 

1978). Sjuksköterskans huvudansvar beskriver Henderson som att bidra till 

patienternas egenvård samt att övervaka patienternas tillstånd, som bland annat är att 

kunna äta, eliminera, att uppnå en god sömn samt personlig hygien. Att eftersträva 

som sjuksköterska är att patienterna själva skall kunna uppnå och utföra egenvården 

självständigt. Tillsammans med sitt vårdteam har sjuksköterskor ansvaret till att 

främja en personcentrerad vård där patienterna är delaktiga vid beslutstagande 

(Henderson, 1997). 

Ansvar som ord 

Ordet ansvar relaterat till vården ses som att vara skyldig för sina handlingar 

(O´Toole, 2003). Svenska akademins ordbok definierar ordet ansvar som ”en 

skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte 
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sker” (”Ansvar”, 2018). Hermerén och Strömholms (2019) förklarar det juridiska 

perspektivet av ordet och skriver att med ansvar kommer rättsliga konsekvenser av 

sina handlingar. Wallinvirta (2011) förklarar att ord som är betydelsefulla för att 

kunna förstå ansvar är kärlek, skuld och frihet som alla kan användas i vårdandet av 

patienter. I ”Ansvar” (2019) beskrivs hur ansvarstagandets utgång i situationer både 

kan skuldbeläggas när situationen har en negativ utgång men även hyllas när 

situationen slutar väl. Något som Wallinvirta (2011) styrker med att ansvar styrs av 

sjuksköterskans tidigare erfarenheter och den egna viljan, därav olika utgångar vid 

beslutstagandet. 

Ansvar i relation till omvårdnad 

Hälso- och sjukvården lyder under en rad olika lagar och riktlinjer (SFS 2017:30). En 

av de huvudsakliga lagar om sjuksköterskans ansvar är Patientsäkerhetslagen som 

betonar vikten av dokumentation under och efter varje utfört vårdtillfälle, samt det 

personliga ansvaret i form av att utföra sina arbetsuppgifter på korrekt sätt. Varje 

enskild sjuksköterska ansvarar själv över hur de utövar sitt arbete. 

Delegeringsdirektiven syftar mot denna lag och påpekar att delegering endast får ske i 

vetskap om att säker vård utförs samt att sjuksköterskan som delegerar har det 

slutgiltiga ansvaret (SFS 2010:659).  

Som sjuksköterska bärs ett ansvar för patienten, både för hälsan men också förstående 

av lidandet, samt ett personligt ansvar för lärande och viljan att hjälpa. Ansvar som 

begrepp inom vården grundar sig i sjuksköterskans personliga etik, vårdandets etik 

och reflektionen över etiska förhållningssätt (Wallinvirta, 2017). Att kunna ta ansvar 

för sitt arbete och sina beslut samt att vårda efter att uppnå värdighet och bekräftelse 

för patienten (Näsman, Lindholm & Eriksson, 2008). Det finns en skillnad mellan att 

bry sig om och vårda, en skillnad mellan de etiska och moraliska känslor som finns i 

en persons vilja att ta hand om och ansvara för patienter, jämfört med vårdandet som 

mer eller mindre blir ett tvång i form av det obligatoriska arbetsansvaret. Trots att det 

finns skillnader mellan de två komponenterna går de även hand i hand, det kan ses 

som att den moraliska aspekten i ansvaret hos en sjuksköterska driver sjuksköterskan 

till att fullfölja sina arbetsuppgifter inom omvårdnaden (Cronqvist, Theorell, Burns & 

Lützén, 2004). Sjuksköterskor behöver vid behov gå in i en roll som liknar att vara en 

advokat för patienten. Att både vara lyhörd och lyssna på det som sägs av patienten, 

men även det som lämnas osagt. Sjuksköterskans roll blir även att fungera som en 

mellanhand mellan patienter och läkare då patienter tenderar att inte alltid känna sig 

bekväma i att kommunicera direkt med läkarna. Sjuksköterskorna ansvarar för att 

patienter och att deras vård ska bli utav högsta kvalité. Det kan efterlikna en bro, 

mellan hälso- och sjukvården och patienterna ifråga (O’Conner & Kelly, 2005). 

Patienterna måste känna tillit i att sjuksköterskors kompetens används på rätt sätt och 

att ansvar tas, för att vårdandet skall upplevas värdigt ur patientens perspektiv. Inger 

inte sjuksköterskan rätt intryck kan det skapas känslor hos patienten som att få sin 

värdighet förminskad (Wallinvirta, 2017). Sjuksköterskan blir en naturlig förebild i 
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teamet, både för kollegor och patienter, för den evidensbaserade omvårdnaden som 

utförs, i form av att förebygga ohälsa, återställa och främja hälsa och välbefinnande 

samt att vårda de döende på ett värdigt sätt (Forsberg, 2016). Det är av stor vikt att 

ansvar tas inom vården. Det är i främsta fall sjuksköterskans ansvar att mötet och 

vården blir av kvalité inte patientens (Berg & Kisthinios, 2007). Ansvarig 

sjuksköterska har även skyldighet i att både ta ansvar för sina egna handlingar men 

även över de kollegor som inte utför sina arbetsuppgifter enligt riktlinjer. Ansvaret 

visas i sådana fall genom tillrättavisning eller genom att instruera (Näsman et al., 

2008). Andra faktorer som är viktiga för en god omvårdnad och som sjuksköterskan 

ansvarar för är patientens mänskliga behov, patientens egenvård och interaktionen 

med patienter och anhöriga (Berg et al., 2007).   

Det är inte problemfritt att som sjuksköterska kunna utöva sin yrkesroll på bästa 

möjliga sätt. Det uppstår ibland mycket motgångar inifrån organisationen, på grund av 

historiska hierarkimönster från förr. Den traditionella maktfördelningen som präglar 

organisationen gör att sjuksköterskorna får arbeta hårt för att upprätthålla sin nya 

yrkesposition som riktar mot att företräda sina patienter (O’Conner et al., 2005). 

Upplevelsen från sjuksköterskorna är att det kan vara svårt att ta sitt arbetsansvar i 

anhörigas närvaro då de oftast har starka förslag och invändningar om vad som är bäst 

för patienten. Fall där anhörigas sorg och förtvivlan tar över känner sig 

sjuksköterskorna näst intill manipulerande till att ta en del av de vårdande besluten, 

oavsett om det är för patientens bästa eller ej då det kan leda till att patientens 

autonomi negligeras (Ramvi & Ueland, 2019). 

 

Problemformulering 

Ansvar är till början bara ett ord men när det sätts i kontext till omvårdnad så antar 

ordet olika innebörd, beroende på vad sjuksköterskan har för tidigare erfarenheter. 

Det är av stor betydelse att gestalta ordet ansvar i kontexten omvårdnad för att 

evidensbaserad vård skall kunna utföras. Ansvar kan visa sig i språket som term, i den 

mentala bilden som begrepp samt i verklighetens praxis som referent. Alla de tre 

perspektiven formas av sjuksköterskans egen vilja och tidigare erfarenheter, vilket gör 

att ordets egentliga innebörd är svårt att definiera.  

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans ansvar gentemot patienten inom omvårdnad. 
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Metod 

Studien är en allmän litteraturöversikt där de vetenskapliga artiklarna bearbetades 

med inspiration av en innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2015).  

Datainsamling 

För att få en djupare förståelse om problemområdet kring ämnet genomfördes i första 

hand en ospecifik informationssökning (Karlsson, 2017). Intresse skapades efter att ha 

läst avhandlingen Ansvar som klangbotten i vårdandets meningssammanhang skriven 

av Wallinvirta (2011). Avhandlingen visade olika dimensioner av ordet ansvar och 

dess problematik kring innebörden i omvårdnadskontext och med Wallinvirtas 

tolkning av ansvar i åtanke arbetades det fram ett intresseområde samt ett syfte, att 

belysa sjuksköterskans ansvar gentemot patienten inom omvårdnad. I samråd med en 

bibliotekarie valdes sökord som fritextsökning (Karlsson, 2017). Sökorden (Karlsson, 

2017) som valdes var ansvar, omvårdnad och sjuksköterska-patient. Responsibility 

(O´Toole, 2003) är den direkta översättningen till det svenska ordet ansvar. För att 

öka sensitiviteten användes ett synonymlexikon (Karlsson, 2017) som översatte 

synonym till ansvar som liability, legal, vilket syftar till den juridiska 

ansvarsskyldigheten mot en annan individ (”Ansvar”, u.å). Omvårdnad översattes till 

nursing care (”Omvårdnad”, u.å) och sjuksköterska-patient till nurse-patient (”Nurse-

patient”, u.å), se tabell 2. För att öka sensitiviteten i sökningen användes de booleska 

operatorer AND och OR (Karlsson, 2017). Att tillämpa AND tillsammans med 

sökorden gör sökningen i högre grad mer specifik då resultat från sökorden visas i 

samma träff. För att få ett bredare perspektiv (Karlsson, 2017) av sökningen används 

OR, detta gör att det visas träffar från de båda sökorden (Karlsson, 2017) av ansvar. 

Inklusionskriterier användes för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar till 

litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2015) och de som användes var 

begränsning av årtal till 2017–2019, engelskspråkiga artiklar och peer reviewed. 

Endast ett förvalt exklusionskriterie användes vilket var att exkludera 

översiktsartiklar, dock exkluderades indirekt även allt som inte inkluderades i 

inklusionskriterierna. I urval 1 lästes abstrakt samt resultatdelar och i urval 2 

bedömdes de valda vetenskapliga artiklarna efter Carlssons och Eimans 

bedömningsmall och ytterligare en inklusionskriterie tillkom, grad I enligt 

bedömningsmallen. Carlsson och Eiman (2003) beskriver bedömningsmallen som ett 

poängsättande verktyg för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalité. Med hjälp av 

kriterier delas de in i olika graderingar, grad I, II och III där grad I är av högsta 

vetenskapliga kvalité och III är lägst (Carlsson & Eiman, 2003). 

PubMed 

Databasen innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och ontologi 

(Forsberg & Wengström, 2015). Första sökningen, tabell 3, i databasen med de valda 

sökorden, responsibility, liability, nursing care och nurse-patient, tabell 2, 

genomfördes med hjälp av söktekniken boolesk söklogik och gav 1643 träffar utan 
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inklusionskriterierna. Genom användning av de booleska operatorerna AND och OR i 

sökningen skriver Östlundh (2017) att det resulterar i vetenskapliga artiklar som berör 

sökorden (Östlundh, 2017). Resultatet av träffarna bedömdes vara för omfattande och 

därför genomfördes en andra sökning med inklusionskriterierna årtalen 2014–2019, 

vilket resulterade i 287 träffar. Vid en tredje sökning tillämpades ytterligare 

inklusionskriterier (Karlsson, 2017), med årtalsavgränsning 2017–2019, vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska, peer reviewed samt grad I enligt Carlssons och Eimans 

bedömningsmall. I ett första skede lästes alla 126 träffars abstrakt varav 53 

vetenskapliga artiklar valdes ut till urval 1 efter abstraktets innehåll. Det som 

eftersöktes i abstraktet var att ordet ansvar förekom i abstraktets presentation av 

resultatet alternativt syftet. De 53 valda vetenskapliga artiklarnas resultatdel från urval 

1 lästes grundligt och jämfördes mot litteraturöversiktens syfte. Efter granskningen 

valdes slutligen fem vetenskapliga artiklar ut till urval 2 som granskades ytterligare en 

gång enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där kravet var att de 

vetenskapliga artiklarna erhöll grad I. 

Cinahl 

För att få en bättre översikt och kunskap kring vad det finns för vetenskapliga artiklar 

gällande ansvar relaterat till omvårdnad genomfördes även en sökning i Cinahl. 

Databasen är omvårdnadsinriktad med främst vetenskapliga artiklar med innehåll av 

omvårdnad men även medicin, fysioterapi samt arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 

2015). Sökorden som användes i databasen vid första sökningen var även här 

responsibility, liability, nursing care och nurse-patient, tabell 2, med 

inklusionskriterierna årtalsavgränsning 2014–2019, engelskspråkiga vetenskapliga 

artiklar samt peer reviewed, tabell 3. Sökningen i databasen gav 49 träffar. För en 

systematisk sökning tillämpades sökorden, tabell 2, ytterligare en gång vid en andra 

sökning med inklusionskriterierna årtalsavgränsning 2017–2019, engelskspråkiga 

vetenskapliga artiklar, peer reviewed samt grad I efter Carlssons och Eimans 

bedömningsmall, tabell 3. Efter andra sökningen i databasen gav det 21 träffar varav 

åtta vetenskapliga artiklar valdes ut till urval 1 efter abstraktets presentation av ordet 

ansvar i resultatet alternativt syftet. De åtta vetenskapliga artiklarnas resultatdel från 

urval 1 lästes grundligt och jämfördes mot litteraturöversiktens syfte. Efter 

granskningen valdes slutligen fyra vetenskapliga artiklarna ut till urval 2 varav en var 

dubblett. De tre vetenskapliga artiklarna i urval 2 granskades ytterligare en gång efter 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där kravet var att de vetenskapliga 

artiklarna erhöll grad I. 

Psycinfo 

En ytterligare sökning genomfördes i databasen Psycinfo som inriktas mot 

psykologisk forskning kring omvårdnad, medicin samt närliggande områden 

(Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen utfördes även här med de valda sökorden 

responsibility, liability, nursing care och nurse-patient, tabell 2, med de valda 

inklusionskriterierna, tabell 3, och gav 13 träffar varav alla abstrakt lästes, tabell 3. 
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Av de 13 vetenskapliga artiklar som lästes valdes tre ut till urval 1 efter abstraktets 

innehåll och presentation av ordet ansvar i resultatet alternativt syftet. De tre 

vetenskapliga artiklarnas resultatdel lästes grundligt och jämfördes mot 

litteraturöversiktens syfte. Till urval 2 bedömdes endast en vetenskaplig artikel vara 

relevant, som var en dubblett. 

Databearbetning 

Från de tre aktuella databaserna, PubMed, Cinahl och Psycinfo framkom det 

sammanlagt 64 vetenskapliga artiklar i urval 1. Alla vetenskapliga artiklars resultat i 

urval 1 lästes och granskades efter litteraturöversiktens syfte. Efter diskussion kring 

relevans valdes åtta ut till urval 2 och bedömdes efter Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall där kriteriet för de vetenskapliga artiklarna var grad I.  

Databearbetningen inspirerades efter innehållsanalys där innehållet i de vetenskapliga 

artiklarna systematiskt granskades och teman framställdes för att visa de mönster 

(Forsberg & Wengström, 2015) där sjuksköterskans ansvar gentemot patienten 

gestaltas. I ett första skede befann sig innehållsanalysen i en manifest fas där de olika 

temana tydliggjordes relaterat till litteraturöversiktens syfte. I ett andra skede övergick 

den manifesta innehållsanalysen till en latent fas som beskrev och tolkade innebörden 

av de olika temana på ett djupare plan (Danielsson, 2017) med inspiration av Ogdens 

triangel (Asp, 2017). Danielsson (2017) beskriver innehållsanalysens fem delar, 

analysenhet, domän, meningsenhet, kod och teman. Under analysenheten samlades 

vetenskapliga artiklar in och med hjälp av frågorna vad och hur analyserades 

innehållet (Danielsson, 2017). Frågor som ställdes till de vetenskapliga artiklarnas 

resultat i ett första steg för att se om relevant information framkom (Karlsson, 2017) 

var: Vad (Danielson, 2017) är ansvaret mellan sjuksköterskor och patienter inom 

professionen i tiden 2017–2019? Hur (Danielson, 2017) gestaltas ordet ansvar mellan 

sjuksköterskor och patienter inom professionen i tiden 2017–2019? Under de 

vetenskapliga artiklarnas granskning av innehållet reducerades och kondenserades 

meningar i ett separat dokument som sedan kodades för att få en förståelse för 

sammanhanget (Danielsson, 2017). Återkommande var personligt ansvar, patienternas 

egenansvar, makthierarki, kompetens och erfarenhet samt organisatoriskt ansvar. De 

tre temana som utformades efter kodningen var evidensens skyldigheter, det 

personliga ansvaret och den bristande organisationen. Innehållet fokuserades en sista 

gång med inspiration utifrån Asps (2017) beskrivning av Ogdens triangel där term 

beskrivs som det språkliga uttrycket, begrepp som den mentala bilden samt referent 

som speglar verklighetens företeelser (Asp, 2017). Slutligen framställdes tre teman, 

sjuksköterskans ansvar som: term – evidensens skyldigheter, begrepp – det personliga 

ansvaret och referent – den bristande organisationen. 
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Forskningsetiska övervägande 

Vid forskningar och studier som involverar människor är det en plikt vetenskapligt att 

forskning utförts på ett etiskt korrekt sätt. Forskningsetiken avser att berörda 

individers autonomi och värde värnas om och bibehålls och att individens rättigheter 

alltid är prioriterade. En person som på något sätt medverkar i en studie får aldrig 

kränkas eller tvingas till något mot sin egen vilja. Det har framtagits både lagar, 

konventioner och riktlinjer för forskare att följa och förhålla sig till (Kjellström, 

2017). Helsingforsdeklarationen framtogs av Världshälsoorganisationen för att 

fastställa de etiska principer som idag måste följas inom medicinsk forskning, där 

människor på något sätt har varit deltagande (World Medical Association, 2019). 

Deklarationen är välkänd och har haft stort inflytande inom den medicinska samt 

kliniska forskningen. Den hänvisar till att forskning alltid bör granskas oberoende för 

att kunna bli så etiskt korrekt som möjligt. Trots att Helsingforsdeklarationen i första 

hand hänvisar till de medicinska aspekterna tar den även upp hur forskningen kan 

implementeras till vården. År 1964 kom den första versionen som sedan dess 

reviderats vid flera tillfällen under åren (Kjellström, 2017). Den huvudsakliga lagen 

kring forskningsetik i Sverige är lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) som i första hand ser till att skydda människovärdet och 

respekten hos personen/personerna som medverkat i forskningen, samt bestämmelser 

kring samtycke (Riksdagsförvaltningen, u.å). Kjellström (2017) beskriver att lagen 

kräver att de mänskliga rättigheterna följs, att forskning som involverar människor 

måste prövas i en regional etikprövningsnämnd, i Sverige finns det sex stycken 

regionala nämnder. Litteraturöversiktens etiska principer följer Kjellströms (2017) 

förklaring av respekt för personen, som syftar mot autonomiprincipen och skyddandet 

av de som har begränsad autonomi, det vill säga att tillräckligt med information ges 

och att deltagarna deltar frivilligt (Kjellström, 2017). Vetenskapliga artiklar bör vara 

etiskt granskade och godkända av de etiska nämnder och lagar som respektive land 

följer (Forsberg & Wengström, 2015). Att beaktas vid human forskning är att 

frågorna skall vara väsentliga för antingen individen, samhället, professionen eller 

alla tre parter. För att få ett resultat av etiskt slag och där nyttan väger över risken är 

det viktigt att studien upprätthåller en god kvalité av vetenskap, av både metod, 

resultat och diskussion (Kjellström, 2017). Litteraturöversiktens resultatartiklar är alla 

korrekt etiskt granskade (Forsberg & Wengström, 2015) och ingen med begränsad 

autonomi har varit deltagande vilket gör att litteraturöversiktens nytta väger över 

risken (Kjellström, 2017). 

 

Resultat 

De tre temana som framkom i resultatet efter dataanalysen var sjuksköterskans ansvar 

som: term – evidensens skyldigheter, begrepp – det personliga ansvaret och referent – 

den bristande organisationen.  
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Tabell 1: Beskrivande tabell som presenterar vilka av de tre ansvarsperspektiven som 

framkommer i de vetenskapliga artiklarna.  

Vetenskaplig artikel Sjuksköterskans 

ansvar som term – 

evidensens 

skyldigheter 

Sjuksköterskans 

ansvar som begrepp – 

det personliga 

ansvaret  

Sjuksköterskans 

ansvar som referent – 

den bristande 

organisationen 

Blomberg, Bisholt & 

Lindwall (2018), Grad 

I  

            X             X             

Hansson, Svensson, 

Hedman- Ahlström, 

Larsson, Forsman & 

Alsén (2017),  

Grad I    

            X                            X 

Hörberg, Lindström, 

Kalèn, Scheja & 

Vicente (2017), Grad 

I 

            X                        X              

Richard, Evans & 

Williams (2018), Grad 

I 

            X                            X 

Rodrigo, Caïs & 

Monforte-Royo 

(2017), Grad I 

            X             X             X            

Wangensteen et al. 

(2018), Grad I 

            X               

Willassen, Smith-

Jacobsen & Tveiten 

(2018), Grad I 

            X                          X 

Zolkefi (2018), Grad I             X             X                        X 
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Sjuksköterskans ansvar som term – evidensens skyldigheter 

I studien utförd av Rodrigo, Caïs och Monforte-Royo (2017) betonas det att 

professioner som innefattar beslut kring andra människor och deras hälsa inte bara 

omfattar det personliga ansvaret men även skyldigheter som lyder under lagar och 

riktlinjer (Rodrigo et al., 2017). Zolkefi (2018) belyste att i vårdande relationen 

mellan sjuksköterska och patient berörs ansvaret i främsta del i form av omvårdnad, 

då det är sjuksköterskans huvudansvar att främja och utforma hälsa för patienter 

(Zolkefi, 2018). Trots att patienter har ett eget ansvar kring den egna hälsan vilar det 

huvudsakliga ansvaret slutligen på sjuksköterskan, både när det berör 

patientundervisning (Richard, Evans & Williams, 2018) men även när det handlar om 

att stärka patientens autonomi. Med ett sådant tillvägagångssätt kan patienten känna 

tillit, vilket i sin tur kan hjälpa patienten att bli mer säker och våga ta eget ansvar över 

sin hälsa (Rodrigo et al., 2017). I Zolkefis (2018) studie styrktes detta påstående med 

att betona vikten av att sjuksköterskan ser sitt ansvar i att bedriva personcentrerad 

vård (Zolkefi, 2018), både för att främja patientens egenvård (Rodrigo et al., 2017) 

men även för att patientsäkerheten ska vara utav högsta grad (Blomberg, Bisholt & 

Lindwall, 2018; Willassen, Smith-Jacobsen & Tveiten, 2018). Flera forskare 

(Hansson, Svensson, Hedman- Ahlström, Larsson, Forsman & Alsén, 2017; Richard 

et al., 2018) påpekade sjuksköterskors ansvar för att relevant information skall 

tilldelas anhöriga i hopp om att de ska klara av hemsituationen efter sjukhusvistelse. 

Richard et al. (2018) förtydligade sjuksköterskans ansvar när det gäller 

patientinformation. Om en sjuksköterska inte har tillräcklig evident kunskap om den 

information patienten kräver har sjuksköterskor en skyldighet att inte förhasta sig och 

tilldela information som kan komma att vara felaktig. I avsaknad av evident kunskap 

behöver sjuksköterskan söka den korrekta informationen och sedan återkomma till 

patienten (Richard et al., 2018). I både Hörbergs, Lindström, Kalèn, Scheja och 

Vicente (2017) samt Wangensteen et al. (2018) studier lyftes vikten av hög 

kompetens och utbildning. De menar att högre utbildning och kompetens leder till 

säkra sjuksköterskor inom sin yrkesroll, som syftar både till att vara säker i sitt 

beslutstagande samt förmågan att våga ta ansvar. Vidare framkom det i Blombergs et 

al. (2018) och Wangensteens et al. (2018) studier att betydelsen av att sjuksköterskan 

väljer rätt material till rätt moment så som säker och kontrollerad utrustning för 

ingrepp eller förberett material inför patientundervisning är hög, för att 

evidensbaserad vård skall kunna utföras. 

Sjuksköterskans ansvar som begrepp – det personliga ansvaret 

Trots att sjuksköterskor kan känna missnöje med att arbeta utanför sitt arbetsområde 

uppvisas generellt sätt en form av tolerans i att behöva hantera allt mellan tekniska 

problem, att utföra läkarrelaterade ansvarsuppgifter samt att behöva utföra arbete så 

som inventering. Sjuksköterskor ser åtagandet av ansvaret som något professionellt, 

något som förväntas utföras inom yrkesrollen. Det upplevs även av sjuksköterskor att 

de inte har något val i de situationer där de arbetar utanför sitt arbetsområde och väljer 

då att utföra det som krävs, med huvudsyfte att se till patientens bästa för att bedriva 
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patientsäker vård (Zolkefi, 2018). Sjuksköterskan har ett ansvar i att kunna prioritera 

sina uppgifter (Blomberg et al. 2018; Zolkefi, 2018) samt att kunna delegera vid 

behov (Zolkefi, 2018). Vid beslutstagande skall sjuksköterskan utgå från ett holistiskt 

ansvar som innebär att se hela människan. En av sjuksköterskors flera förmågor är att 

kunna gå utanför sin yrkesroll för att träda in i en annan när situationen kräver. 

Sjuksköterskans ansvar i en sådan situation blir att ställa de rätta frågorna, frågor som 

inte alltid är direkt kopplat till det medicinska perspektivet men istället personliga 

frågor som rör patientens livssituation och privatliv som är i högsta grad viktiga att ha 

i åtanke för att kunna bedriva patientsäker och personcenterad vård (Hörberg et al., 

2017). Vid beslutstagande skall sjuksköterskan även ansvara för att patienten är 

involverad i sin egen behandling fullt ut, samt främja till en god egenvård av 

patienten. Sjuksköterskan har dessutom ett ansvar att förespråka patientens autonomi 

och delaktighet vilket kan ses som en form av empowerment, som i sin tur kan leda 

till att patienter stärks i sin egen roll. Empowerment kan bidra till att patienter känner 

sig bekväma och kompetenta nog att ta egna beslut som främjar ansvaret kring sin 

egen hälsa (Rodrigo et al., 2017). 

I Hörbergs et al. (2017) studie uppkom det både positiva och negativa känslor kring 

upplevelsen av ansvar och dess innebörd. Stolthet och frihet är två känslor som 

benämns av deltagare i studien, vilket visar på att känslan av enskilt huvudansvar är i 

många fall god. Trots att upplevelserna kring det egna ansvaret kan ses som en frihet 

kan det likväl upplevas som en osäkerhet, då det kan vara problematiskt att stå ensam 

vid beslutstagande. Att allt ansvar ligger på en enskild sjuksköterska kan skapa en oro 

och en misstro gentemot sig själv. En viktig komponent till att kunna vara bekväm i 

att ta sitt yrkesansvar är att ha erfarenhet inom professionen. Efter en längre tid inom 

professionen visar det sig vara lättare att våga ta ansvar. 

Sjuksköterskans ansvar som referent – den bristande organisationen 

Vid brist av god kommunikation mellan sjukvården och patienter samt deras anhöriga 

uppstår lätt missförstånd och nödvändig information som krävs för att klara 

hemsituationen efter att en patient skickats hem når inte hela vägen fram till de 

berörda. En faktor till detta kan vara att vård och ansvar tenderar till att delas upp och 

att det ofta råder brist på en specifik person som har huvudansvaret (Hansson et al., 

2017). Det framkom i Richards et al. (2018) studie att sjuksköterskan är den 

vårdpersonal som har störst interaktion med patienter, eftersom det är sjuksköterskan 

som träffar patienterna mest. Trots detta påpekade Hansson et al. (2017) bristen på tid 

för sjuksköterskor att faktiskt hinna med att prata med patienter och deras anhöriga. 

En tydlig ansvarsfördelning är nödvändig för att kunna utföra god vård med positivt 

slutresultat eftersom det minskar osäkerheten kring vem det egentliga ansvaret vilar 

hos (Hansson et al., 2017). Det upplevs finnas svårigheter gällande sjuksköterskors 

ansvar inom vården, främst när det handlar om att självständigt ta beslut, onekligen på 

grund av tidigare hierarkimönster bland läkare och sjuksköterskor (Rodrigo et al., 

2017). Trots att sjuksköterskor idag både har högre utbildning och legitimation, 
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jämfört med tidigare traditioner, ligger fortfarande den största delen av makten kvar 

hos läkarna i form av nonchalans och förbiseende vilket resulterar i att 

sjuksköterskeprofessionen inte kan bedriva det ansvar de utsetts för eftersom det 

slutgiltiga beslutet i många fall vilar hos läkarna (Zolkefi, 2018). Det kan ses på så 

sätt att sjuksköterskor i flertalet fall lämnar beslutstagande till läkare, trots att det 

egentligen är under sjuksköterskans arbetsansvar (Rodrigo et al., 2017; Willassen et 

al. 2018). Zolkefi (2018) visade de olika yrkesrollerna inom hälso- och sjukvården 

och påvisade att den ansvariga sjuksköterskan bör ha annat ansvar till skillnad från 

övriga sjuksköterskor. Vikten av en tydlig och strukturerad arbetsbeskrivning tas även 

upp, där de förutbestämda arbetsuppgifterna är synliga och tillgängliga för alla 

(Zolkefi, 2018). Ett sådant tillvägagångssätt skulle skapa en tydlighet för all personal, 

som tyvärr saknas på många ställen idag (Willassen et al. 2018; Zolkefi, 2018). 

På grund av otydligheter får sjuksköterskor i flera fall ta ansvar över mer än vad som 

ingår i det professionella ansvaret. I artikeln citeras ett flertal av de deltagande 

sjuksköterskorna där de menar att sjuksköterskor utför påtagligt mycket mer arbete än 

vad som egentligen uttalas. Utöver att multitaska som nämns som begrepp i artikeln, 

vilket innebär att göra flera saker samtidigt och även uppgifter som inte befinner sig 

inom det egentliga arbetsområdet, så får även sjuksköterskor vara beredda på att 

integrera med andra professioner. Ett exempel som bevisar detta är när sjuksköterskor 

får utföra medicinska uppgifter som är en del av läkarnas ursprungliga 

arbetsuppgifter, vilket kan vara att utföra ett arteriellt blodgastest på patienter 

(Zolkefi, 2018). Willassens et al. (2018) och Zolkefis (2018) studier belyste en annan 

sida av sjuksköterskors ansvar, som istället benämns som onödigt ansvar. De hänvisar 

till när läkare i många fall inte fullföljer sitt ansvar, vilket resulterar i att 

sjuksköterskor får ringa till läkarna och påminna om att utföra deras ansvar som då 

kan röra sig om bortglömd dokumentation efter att ha utdelat en muntlig ordination. 

Det onödiga ansvaret styrks med citat från ett flertal deltagande sjuksköterskor som 

förklarar problematiken kring ofullständigt arbetssätt av läkare, där sjuksköterskor får 

påminna gång på gång för att det ska utföras på korrekt sätt. Zolkefi (2018) 

diskuterade även underbemanning och beskriver dess konsekvenser som ett stort 

problem. Att vara full personalstyrka ökar säkerheten och ger sjuksköterskor 

möjlighet att kunna fokusera på de arbetsuppgifter som faktiskt ligger under deras 

arbetsansvar (Zolkefi, 2018). Att arbeta underbemannat kan leda till att 

sjuksköterskans arbetsuppgifter i många fall förblir oklara, vilket kan leda till att 

osäkert arbete utförs, i form av minskad noggrannhet där riktlinjer inte följs 

(Willassen et al. 2018). 

Slutligen belystes en aspekt av sjuksköterskor inom primärvården gällande 

organisationens ansvar, som i slutändan föll tillbaka och blev sjuksköterskans. Det är 

ofta oklart om vilka som har det slutgiltiga ansvaret för patienten mellan slutenvården 

och primärvården. Patienter som behandlas på sjukhus under ett flertal tillfällen utreds 
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inte tillräckligt grundligt utan skickas fram och tillbaka mellan de olika vårdenheterna 

(Hansson et al., 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att en studie skall vara av högsta trovärdighet är det ytters viktigt att vara 

förtrogen med kunskap inom området i form av inläsning av relevant forskning 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Intresset till litteraturöversikten växte fram efter att 

ha läst Eivor Wallinvirtas (2011) avhandling Ansvar som klangbotten i vårdandets 

meningssammanhang. Avhandlingen problematiserade ansvaret i förhållande till 

omvårdnad som resulterade i frågeställningar som berörde sjuksköterskans ansvarsroll 

inom omvårdnad. Mårtensson och Fridlund (2017) betonar vikten av att en extern 

person finns med som handledning under arbetets gång, för att kunna diskutera 

tolkning av data kring den utvalda forskningen inom området (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Trovärdigheten ökar när erfarenhetskunskap varvas med reflektion 

som utökar och synliggör kunskap som i sin tur ger en ökad förståelse inom området 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017). Dock skapar erfarenhetskunskapen en form av 

förförståelse, därför är det oundvikligt att en litteraturöversikt utförs utan någon form 

av förförståelse då varje individ har egna tankar och värderingar som påverkar 

tolkningen (Priebe & Landström, 2017). Under arbetets gång har grupphandledning 

inklusive individuell handledning pågått kontinuerligt där möjlighet för diskussion 

och reflektion förekommit.  

För att öka pålitligheten bokades en handledning med bibliotekarien in för att välja ut 

sökord och sökstrategi till litteraturöversiktens syfte. Bibliotekarien har kompetens 

kring sökstrategier och eftersom varje litteraturöversikts problematisering kräver olika 

källor kan inte en generell information ges för vilka sökstrategier och källor som är 

lämpliga (Östlundh, 2017). De tre databaserna som valdes var PubMed, Cinahl och 

Psycinfo som alla tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015) och är betaldatabaser (Segesten, 2017). 

Vetenskapliga artiklar som visas i betaldatabaser är granskade vilket ökar kvalitén 

(Segesten, 2017). De tre databaserna var vård- och omvårdnadsvetenskapliga och 

visade dubbletter som ökar sensitivitet för resultatet som presenteras (Henricson, 

2017). Eftersom de tre databaserna har olika ämnesord kan det i viss mån vara 

problematiskt att söka efter ämnesord, då används fritextsökning istället. Att beakta 

vid fritextsökning är att databaserna söker efter sökorden både i abstrakt och 

innehållet i de vetenskapliga artiklarna samt att sökordet kan förekomma endast en 

gång, vilket kan resultera i vetenskapliga artiklar som inte är relevanta för ämnet 

(Karlsson, 2017). För att öka trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat lästes 

samtliga resultat av de vetenskapliga artiklarna från urval 1 för att säkerställa att de 

vetenskapliga artiklarnas bifynd var relevanta mot litteraturöversiktens syfte. Karlsson 

(2017) beskriver att ämnesord är avsatta för att beskriva innehållet men är 

nödvändigtvis inte alltid innehållet i artikeln de beskriver utan tolkningen. 
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Sökningarna anpassades till de olika databaserna då ämnesorden inte fanns eller var 

liknande (Karlsson, 2017).  

Sökord som valdes som fritextsökning, eftersom ämnesord inte fanns eller var 

lämpliga (Karlsson, 2017), var ansvar, omvårdnad och sjuksköterska-patient. 

Sökorden valdes efter att ha utgått efter litteraturöversiktens syfte och 

problematisering samt att jämföra för relevans i ordböcker (Östlundh, 2017). 

Väsentliga översättningar av sökorden utfördes med hjälp av Karolinska institutets 

Svenska MeSH (Karolinska institutet, u.å) samt med hjälp av ett omvårdnadsinriktat 

uppslagsverk (O´Toole, 2003). För att öka sensitiviteten vid träffarna av de 

vetenskapliga artiklarna användes synonymer (Östlund, 2017) av ansvar. Ett relevant 

sökord för litteraturöversiktens syfte som inte integrerades är nurses (”Sjuksköterska”, 

u.å). Att inte nurses integrerades som ett sökord kan ses som en svaghet men eftersom 

definitionen av omvårdnad av ett flertal omvårdnadsteoretiker (Nightingale, 1859; 

Henderson, 1978) har utformats och de innefattar sjuksköterskan (Nightingale, 1859; 

Henderson, 1978) bedömdes sökordet sjuksköterska redan att gå under sökorden 

nursing care och nurse-patient, både som profession och som yrkesroll. Trots att 

nursing care fanns som ämnesord valdes det bort som ett alternativ då det begränsade 

sökningen avsevärt. 

Inklusionskriterier (Karlsson, 2017) användes i litteraturöversikten, årtal 2017–2019, 

peer reviewed samt engelskspråkiga artiklar. Östlundh (2017) beskriver de 

vetenskapliga artiklarna som något som är under ständig förändring och utveckling, 

vilket gör det relevant att avgränsa årsintervallen. Att använda engelska som 

avgränsning beslutades för att kunna behärska de vetenskapliga artiklar som visas 

(Östlundh, 2017), samt för att hitta högst relevanta vetenskapliga artiklar då engelskan 

är det officiella språket inom forskningsvärlden (Segesten, 2017). Peer reviewed 

används för att få fram artiklar som är publicerade i vetenskapliga skrifter, men att 

reflektera över och uppmärksamma är att de inte alltid är vetenskapliga för det 

(Östlundh, 2017). Bekräftelsebarheten av litteraturstudien ökar om sökningarna i de 

olika databaserna är systematiska och att liknade sökord och inklusionskriterier 

används (Karlsson, 2017).  

Träffar i de olika databaserna med litteraturöversiktens sökord bedömdes vara 

tillräckliga, dock var en stor del av träffarna irrelevanta då större delen av träffarna 

endast visar ansvar som ett bifynd i resultatet och inte har som syfte att studera 

ansvar. Med detta menar Östlundh (2017) att kunskapsluckor inom ämnet kan 

förekomma och vara för lite beforskat, men trots detta kan relevant resultat påvisas 

med hjälp av rätt kombination av sökord och sökstrategier (Östlundh, 2017).    

Flertalet av resultatartiklarna, sju av åtta vetenskapliga artiklar, som valts till 

litteraturöversikten var kvalitativa. Genom att välja vetenskapliga artiklar av likvärdig 

design ökar det pålitligheten för att resultatet är av kvalité (Henricson, 2017). Att 
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välja kvalitativa vetenskapliga artiklar förklarar Segesten (2017) vara lämpligt då de 

gestaltar upplevelserna och förståelsen kring det problematiserade ämnet som sedan 

kan användas i praktiken (Segesten, 2017). De vetenskapliga artiklarna belyser 

erfarenheter, upplevelser samt förståelse kring området vilket kan resultera i en bred 

resultatbild som kan göra det svårt att urskilja det betydande resultatet för tillämpning 

i praktiken (Friberg, 2017). Ytterligare bedömning, utöver Carlssons och Eimans 

(2003) bedömningsmall, av den vetenskapliga kvalitén på de kvalitativt vetenskapliga 

artiklarna utfördes med hjälp av Lincolns och Gubas fyra indikatorer trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet och för den kvantitativa vetenskapliga 

artikeln användes validitet och reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Viktigt vid 

en bearbetning och tolkning är att inte avbryta om det upplevs framkomma mer än det 

som visas i analysprocessen. Vid en fördjupning av analysen förenas det övergripande 

temat med de olika mönster som framkommit (Danielsson, 2017). För att öka 

pålitligheten bedömdes de vetenskapliga artiklarna av båda skribenterna (Henricson, 

2017). Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna i resultatet är från västvärlden, 

vilket gör att litteraturstudiens resultat kan överföras till en kontext inom svensk 

sjukvård (Henricson, 2017).  

Slutligen är det av stor vikt att välja vetenskapliga artiklar som har genomförts etiskt 

korrekt, eftersom studierna innefattat människor (Kjellström, 2017). De vetenskapliga 

artiklar som är valda till litteraturöversiktens resultat, är alla granskade av etiska 

kommittéer. Vidare förklarar Östlundh (2017) att ta hänsyn till vid översättning av 

vetenskapliga artiklar är att en viss tolkning kan ske då modersmålet inte är engelska 

(Östlundh, 2017). 

Resultatdiskussion 

Temana som presenterades i resultatdelen var sjuksköterskans ansvar som: term – 

evidensens skyldigheter, begrepp – det personliga ansvaret och referent – den 

bristande organisationen. De mest relevanta fynden som framkom i 

litteraturöversikten resultatdel var framförallt brister i det organisatoriska ansvaret. 

När det finns brister i grunden leder det även till ett försvårat professionsansvar för 

sjuksköterskan. Dessutom vikten av ett förtydligande av ordet ansvars innebörd då det 

är svårdefinierat i organisationen.     

I resultatet framkommer benämningen av vad sjuksköterskans ansvar är från ett flertal 

forskare ur olika synvinklar och inriktningar. Ansvaret var varierande beroende på om 

det rörde sig om allmänsjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom ambulans 

och operation, då arbetsuppgifterna även skiljer sig åt (Zolkefi, 2018; Rodrigo et al., 

2017; Richard et al., 2018). Trots att ordet ansvar har en tydlig definition språkligt 

(”Ansvar”, 2018) och ur ett medicinskt- och omvårdnadsperspektiv (O´Toole, 2003) 

blir den egentliga innebörden av ordet fortfarande svår att definiera som begrepp och 

referent vilket visar sig som den mentala bilden och verklighetens företeelser. De 

egna yrkeserfarenheterna inom vården samt den egna synen på det personliga ansvaret 
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spelar en viktig roll i hur sjuksköterskan tolkar ordet, eftersom alla individer har olika 

bakgrund. Bakgrunden och de tidigare erfarenheterna leder till olika uppfattningar, 

trots att de står inför samma situation (Wallinvirta, 2011). I en studie gjord av Pang et 

al. (2003) visar det sig att uppfattningen om vad som är det mest centrala kring 

sjuksköterskans ansvar varierande signifikant mellan de olika länderna som 

forskningen utfördes i.   

Eriksson och Bergbom (2017) förklarar innebörden av ett kärnbegrepp och 

grundbegrepp. Det är relativt svårt att skilja på ett grundbegrepp och ett kärnbegrepp, 

då de bär på samma innebörd. Innebörden av ett grundbegrepp är när ett kärnbegrepp 

implementeras i en annan kontext men fortfarande behåller sin ursprungliga betydelse 

(Eriksson & Bergbom, 2017). Om ansvar är kärnbegrepp kan grundbegrepp i denna 

kontext bland annat förklaras som personligt ansvar, patientansvar eller 

professionsansvar. Austgard (2012) beskriver begreppens kraft inom omvårdnaden. 

Om ett begrepp inte tolkas med klarhet och öppet sinne får inte begreppet den kraft 

som det har förmåga för att erhålla i praktiken. Att vårda utan ett humanistiskt 

perspektiv och en förståelse för meningen får därför ingen betydelse och en djupare 

omvårdnad för patienten kan inte uppnås (Austgard, 2012). När ansvar inte tolkas på 

det sätt som behövs för att förstå meningen bakom begreppet leder det till en minskad 

insikt för vårdandets betydelse, både ur ett personligt och ett organisatoriskt 

perspektiv.    

Upplevelsen av ansvar kan komma att se synnerligen varierande ut. För en del 

sjuksköterskor blir ansvaret en form av börda och något som önskas undkommas 

(Hörberg et al., 2017; Rodrigo et al., 2017; Willassen et al., 2018) medan andra 

upplever ansvaret som en befrielse där den egna viljan och möjligheterna till att styra 

själv blir positivt i allra högsta grad (Hörberg et al. 2017). Att ha huvudansvar kan 

kännas överväldigande och stressfullt då konsekvenserna landar hos den person som 

haft det uttalade ansvaret om något skulle gå fel. Att arbeta som sjuksköterska inom 

hälso- och sjukvården är många gånger påfrestande (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & 

Craftman, 2017) då organisationen inte alltid fungerar optimalt. I ansvarsfördelningen 

inom de olika arbetsgrupperna uppstår det missförstånd som i sin tur ökar stressen för 

sjuksköterskorna (Zolkefi, 2018; Willassen, 2018). Förutom de aspekter som lyfts i 

Zolkefis (2018) studie angående utökat professionsansvar med ytterligare 

arbetsuppgifter utanför det egentliga arbetsområdet så framkommer det även i Reines, 

Rustøen, Ræder och Aase studie (2018) att sjuksköterskor känner sig oroliga 

angående sitt ansvar, på grund av bristande strukturer inom organisationen. Eriksson 

et al. (2017) förklarar att i en sådan miljö där en sjuksköterska dessutom ansvarar för 

tio patienter på egen hand är det nära till hands att en planerad uppgift glöms bort. 

Resultat från ett flertal forskningar (Eriksson et al., 2017; Hörberg et al., 2017; Reine 

et al., 2018; Rodrigo et al., 2017; Willassen et al., 2018; Zolkefi, 2018) visar på att det 

är när ansvaret blir svårt att upprätthålla till högsta möjliga grad som upplevelsen av 

ansvaret också blir negativ (Eriksson et al., 2017; Hörberg et al., 2017; Reine et al., 
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2018; Rodrigo et al., 2017; Willassen et al., 2018; Zolkefi, 2018). Upplevelsen av 

missnöje bland sjuksköterskor när det handlar om att göra mer än vad som egentligen 

ligger under deras ansvarsuppgifter riktar sig främst mot att de sedan inte hinner med 

det de faktiskt ska göra under ett arbetspass (Eriksson et al., 2017; Zolkefi, 2018). Det 

framkommer av Erikssons et al. (2017) forskning att sjuksköterskor som omedvetet 

förbisett en arbetsuppgift eller åstadkommit ett uppenbart misstag under ett arbetspass 

och sedan reflekterar över det känner då känslor som ångest och nervositet. Att inte ha 

kunnat fullfölja sitt ansvar kan även upplevas som en form av misslyckande. I Reines 

et al. (2018) studie påpekas även hur ansvaret kan komma att upplevas negativt när 

sjuksköterskor får ta hand om patienter som ligger utanför deras egentliga 

kompetensområde. Det upplevs även av sjuksköterskorna att när en patient 

överlämnas från en vårdavdelning till en annan kan ansvaret bli diffust att fastställa 

när det rör sig om vilken part som bär huvudansvaret. Att ha en tydlig 

överrapportering visade sig vara en viktig komponent för att kunna klargöra ansvaret 

en del (Reine et al., 2018).  

Trots att sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, vilket innefattar att ansvara för 

patienter samt viljan att hjälpa och undervisa så spelar sjuksköterskan även en stor 

etisk roll i patienters vårdande. Sjuksköterskans ansvar och skyldigheter gentemot 

patienter är många, inte minst när det handlar om att kunna förstå deras lidande 

(Wallinvirta, 2017). I Honkavuo och Lindströms (2012) studie påpekas det att 

sjuksköterskans ansvar även är att finnas till för både patienter och deras familjer i 

alla lägen under vårdtiden. Dock är sjuksköterskor endast människor bakom sin 

yrkesroll, vilket gör att även de blir berörda av patienters livssituationer som kan leda 

till svårigheter att hålla sig inom det professionella ansvaret, då den mänskliga faktorn 

spelar sin roll i professionen. Henderson (1997) beskriver sjuksköterskans 

huvudansvar som att övervaka patienternas tillstånd men även att främja till 

patienternas egenvård (Henderson, 1997). När sjuksköterskor inte kan utföra det 

professionsansvar de är utsedda för leder det till att patienten blir lidande och 

patientsäkerheten bristande. Faktorer som hindrar sjuksköterskans arbete är 

organisatoriskt fel så som underbemanning (Zolkefi, 2018), olika tolkningar av ordet 

ansvar samt en brist på acceptans av läkare på grund av tidigare hierarkimönster 

(O’Conner et al., 2005; Rodrigo et al., 2017; Zolkefi, 2018; Willassen et al., 2018). 

För att det ska vara etiskt rätt och att patienten skall få den vård som krävs är det av 

stor vikt att ett humanistiskt perspektiv används och att tolkningen av lagar och 

riktlinjer är av hög kvalité. Viktigt är att dokumentera, kommunicera och utföra rätt 

handlingar med förståelsen av innebörden, allt för att bidra till högre patientsäkerhet 

och djupare omvårdnad (Austgard, 2012). 
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Konklusion och implikation 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att anvisningar gällande sjuksköterskans 

ansvar redan finns i form av lagar och riktlinjer, dock är det de egna erfarenheterna 

och upplevelserna hos varje enskild individ som bidrar till annorlunda tolkningar av 

ordet. En del sjuksköterskor upplever ansvaret som en börda medan andra upplever 

ansvaret som frihet. Utöver att den egna tolkningen försvårar vad ansvaret relaterat till 

omvårdnad egentligen är kan det försvåras ytterligare på grund av den organisatoriska 

strukturen, som inte är strukturerad i alla sammanhang. Underbemanning och 

historiska maktmönster gör det svårt för sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård 

att kunna hantera det ansvar som förväntas av dem. Ytterligare forskning inom 

omvårdnadsbegrepp med syftet ansvar relaterat till omvårdnad behövs. För att öka 

patientsäkerheten i omvårdnadsprocessen med vision om en god vård med lika villkor 

för alla är det av största vikt att tolkningen av ordet ansvar utgår från evidens som 

tydliggör vilken position i omvårdanden ordet befinner sig. 
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed Cinahl Psycinfo 

Ansvar Responsibility  Responsibility  Responsibility  

Ansvar Liability Liability Liability 

Omvårdnad  Nursing care Nursing care Nursing care 

Sjuksköterska-patient  Nurse-patient  Nurse-patient Nurse-patient 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

*Siffran inom parantes ( ) anger att det är en dubblett.  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Urval 1 

Resultat 

artiklar 

Urval 2 

20190228 PubMed 

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 1643 0 0 0 

20190301 PubMed 

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 

Limits: 2014–2019 287 0 0 0 

20190301 Cinahl  

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 

Limits: 2014–2019 49 0 0 0 

20190305 PubMed 

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 

Limits: 2017–2019, english, peer 

reviewed, Grad I  126 126 53 5 

20190305 Cinahl 

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 

Limits: 2017–2019, peer reviwed, 

english, Grad I 21 21 8 4 (1) 

20190306 PsycInfo 

Responsibility OR liability AND 

nursing care AND nurse-patient 

Limits: 2017–2019, peer reviewed, 

english, Grad I 13 13 3 1 (1) 

Totala summan av 

vetenskapliga 

artiklar efter 

inklusionskriteri-

erna   160 160 64 8 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Blomberg, A-C., Bisholt, B., & Lindwall, L. (2018). Responsibility for patient care in preoperative 

practice. Nursing open, 5, 414–421. doi:10.1002/nop2.153 

Land  

Databas 

Sverige. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att få en förståelse för operationssjuksköterskors upplevelse av ansvar i samband för 

patientvård och säkerhet preoperativt.    

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en hermeneutisk design.  

Urval Urvalet bestod av 15 operationssjuksköterskor i mellersta Sverige, med minst tre års erfarenhet. 

Datainsamling Data samlades in under 4 månader. Intervjuer på 45–60 minuter genomfördes med deltagarna.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och registrerades digitalt. Därefter granskades texten i fem olika steg.  

Inledningsvis granskades innehållet av intervjuerna och jämfördes med relevans i praktiken 

genom att ställa frågan; om ansvar preoperativt visas i texten? I andra steget granskades texten 

efter frågan om hur sjuksköterskorna upplevde ansvar i praktiken. Nya frågor växte fram och i 

tredje steget vinklades frågan istället till om hur sjuksköterskorna uppfattades sitt ansvar 

preoperativt. I det fjärde och femte steget bestäms teman och subkategorier och texten läses 

igenom en sista gång för att bekräfta de framkomna subkategorierna.  

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Slutsatsen av studien var att operationssjuksköterskorna både upplever ett formellt och personligt 

ansvar. Ansvar gentemot organisationen men även för patientens värdighet och delaktighet i 

vården. Ansvaret värderades högt för att kunna minimera risken för infektioner samt att korta ner 

den kirurgiska vårdtiden för patienten.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Trovärdighet: Författarnas resultat är relevant till studiens syfte.  

Pålitlighet: Författarna är ärliga med att deras erfarenhet kan påverka tolkningen av texten. 

Innehållet i texten granskas ett flertal gånger efter olika frågor vilket ökar trovärdigheten i 

resultatet. Framkommer ej vem som transkriberat data.  

Bekräftelsebarhet: Resultatets del visar ett flertal citat från deltagarna. Författarna är under 

studiens gång tydliga med sina ståndpunkter och inga egna ställningstagande visas i texten.  

Överförbarhet: En tydlig studie och bra upplägg, vilket gör att trovärdigheten, pålitligheten och 

bekräftelsebarheten ökar, vilket resulterar i att studien kan överföras till en annan kontext.   

Grad 1 92%. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Hansson, A., Svensson, A., Hedman-Ahlström, B., Larsson, L., Forsman, B., & Alsén, P. (2017). 

Flawed communications: Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail 

elderly patients. Scandinavian journal of public health, 46, 680–689. 

doi:10.1177/1403494817716001  

Land  

Databas 

Sverige. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att utforska vårdpersonalens, sjuksköterskors, erfarenheter av hinder och möjligheter till 

samarbete mellan olika vårdorganisationer.  

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en innehållsanalys. 

Urval Urvalet bestod av olika fokusgrupper som skapades med åtta deltagare i respektive grupp, med 

sjuksköterskor från olika vårdorganisationer, inklusive en patient eller en anhörig i varje grupp.  

Datainsamling Inför diskussionerna med de olika grupperna presenterades tre korta filmuppspelningar med olika 

fall av äldre patienter med frekventa sjukhusbesök. Grupperna blev ombedda att analysera och 

diskutera hur de hade hanterat de olika fallen. Under diskussionerna, som leddes av två av 

författarna, var en ledande medan den andra observerade. Diskussionerna spelades även in med en 

digital ljudinspelare.    

Dataanalys Data som framkom under diskussionerna transkriberades, analyserades och kodades i kategorier.    

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Studien visar att många hinder uppkommer för samarbete mellan vårdorganisationer, både på 

social, organisatorisk samt individnivå. En och samma person borde ansvara för patienterna 

genom hela vårdkedjan mellan de olika vårdorganisationerna för att se till patientens bästa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: En tydlig problematisering sker i inledning vilket visar på att författarna är insatta i 

ämnet. Under diskussionerna är det en som observerar och en som är ledande vilket minskar 

risken för feltolkning av resultat.  

Pålitlighet: Författarna beskriver studiens datainsamling tydligt medan dataanalysen beskrivs i 

korta drag. Datainsamlingen är relevant till studiens syfte eftersom erfarenheter skall undersökas 

vilket ökar pålitligheten. Deltagarna är från olika vårdorganisationer och därmed ges olika 

upplevelser och erfarenheter relevanta till syftet.  

Bekräftelsebarhet: En tydligare beskrivning av dataanalysen för att öka bekräftelsebarheten 

borde finnas. Resultatet presenteras med citat från deltagarna.  

Överförbarhet: Överlag är studien välgjord, bortsett från dataanalysen, vilket gör att resultatet 

kan överföras till annan kontext. 

Grad 1 92%. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Hörberg, A., Lindström, V., Kalén, S., Scheja, M., & Vicente, V. (2017). Striving for balance – A 

qualitative study to explore the experiences of nurses new to the ambulance service in Sweden. 

Nurse education in practice, 27, 63–70. doi:10.1016/j.nepr.2017.08.015 

Land  

Databas 

Sverige. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att belysa sjuksköterskornas erfarenheter under deras första anställningsår inom svenska 

ambulanstjänsten.  

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en innehållsanalys, induktiv.  

Urval Urvalet bestod av 13 deltagare inom ambulanssjukvården från nio olika sjukvårdsområden ut.  

Datainsamling Intervjuerna spelades in och varade mellan 38–56 minuter. En förstafråga ställdes till alla som 

berörde upplevelsen kring första dagen, följt av upplevelsen överlag inom ambulanstjänsten. 

Öppna frågor ställdes kontinuerligt under intervjun för att få ett bredare perspektiv.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades två gånger samtidigt som ursprungliga intervjun var 

i bakgrunden. Huvudkategorier samt subkategorier bestämdes efter kontinuerliga diskussioner 

mellan författarna.  

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Studien visar på att fortsatt forskning behövs för att stödja yrkesutvecklingen professionellt inom 

ambulanssjukvården. För att utvecklas inom yrket och öka säkerheten vid ansvarstagande behövs 

en erfaren kollega, tydliga riktlinjer och en utbildning som är mer verklighetsförankrad.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Författarna diskuterar och är ärliga med att antalet på deltagarna inte ger en 

övergripande verklighetsförankring, men att det är detaljerna de ville åt. Resultatet svarar mot 

studiens syfte.  

Pålitlighet: En tydlig och välskriven metoddel.  

Bekräftelsebarhet: Tydlig resultatdel där citat varvas med förklaringar under ett flertal 

subkategorier.   

Överförbarhet: Studien kan överföras till en annan kontext.  

Grad 1 90%. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Richard, E., Evans, T., & Williams, B. (2018). Nursing students’ perceptions of preparation to 

engage in patient education. Nurse education in practice, 28, 1–6. doi:10.1016/j.nepr.2017.09.008 

Land  

Databas 

Kanada. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka om sjuksköterskestudenter utövar patientutbildning när de befinner sig ute 

i det kliniska området.  

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en tematisk analys. 

Urval Urvalet bestod av 28 kvinnliga sjuksköterskestudenter.  

Datainsamling I ett första stadie genomfördes intervjuer i fokusgrupper följt av individuella intervjuer i ett andra 

stadie. Tre specifika huvudfrågor, gällande studiens syfte, ställdes till alla deltagare under de 

individuella intervjuerna. Alla intervjuer var ljudinspelade.   

Dataanalys Data transkriberades och i ett första steg analyserades all inspelning. Därefter kodades och 

kategoriserades fokusgruppernas- och de individuella intervjuerna av tre av författarna. 

Kategorierna bekräftades sedan av de två senaste deltagarna.   

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Överlag kände sig sjuksköterskestudenterna förberedda inför patientundervisning i praktiken. 

Trots att både personal, patienter och anhöriga har ett gemensamt ansvar vid det pedagogiska 

tillvägagångssättet så är det slutligen sjuksköterskans huvudansvar. Studenterna ansåg även att 

chefer för utbildningsprogrammen bör ha ansvaret för att standardiserade patientbeskrivningar ska 

finnas under utbildningen som gör att studenter lättare kan integrerar utbildning med verkligheten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Har ett tydligt abstrakt och inledning med betydande information för studiens 

syfte. Författarna är själva utbildade inom området.  

Pålitlighet: En tydlig metodbeskrivning där en förklaring för varje steg som genomfördes fanns. 

Författarna beskrev även vilka som analyserat data samt vem som genomfört intervjuerna.  

Bekräftelsebarhet: Ett tydligt resultat presenteras, med tydliga rubriker samt citat från deltagare.  

Överförbarhet: Studiens resultat kan överföras till annan kontext då den är utförligt gjord med 

tydlig beskrivning av alla delar. Kanada är ett välutvecklat land med hög kvalité på utbildning, 

vilket kan medföra att studien kan överföras till en annan kontext inom västvärlden.  

Grad 1 90%. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Rodrigo, O., Caïs, J., & Monforte-Royo, C. (2017). Professional responsibility and decision-

making in the context of disease-focused model of nursing care: the difficulties experienced by 

Spanish nurses. Wiely nursing inquiry, 24 (4), 1–11. doi:10.1111/nin.12202 

Land  

Databas 

Spanien. 

PubMed, Cinahl, Psycinfo. 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskans professionella roll i Spanien, utifrån där sjuksköterskor 

placerats i rollen som liknar läkarassister.  

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en grounded theory. 

Urval Urvalet bestod av 12 sjuksköterskor som arbetat inom professionen i minst tio år, med 

legitimation tidigast från år 1982. De skulle även ha arbetat inom minst två av följande områden: 

patientvård, undervisning, arbetsledare eller forskning.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes och spelades in under 60–90 minuter. Deltagarna intervjuades av samma 

person och tre huvudfrågor ställdes till alla deltagare.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en grounded theory ansats. Data som samlats in kodades 

och transkriberades. Kodningen skedde i olika analysprocesser som sedan resulterade i fyra 

subkategorier.  

Bortfall Bortfallet var 0.  

Slutsats Spanien men även västvärldens sjuksköterskor präglas fortfarande av historiska hierarkitänket 

kring doktor-sjuksköterska relationen och vård utifrån ett medicinskt perspektiv. Sjuksköterskorna 

i allmänhet har svårt att delta i beslutsfattandet som i nutid är en del av deras arbetsansvar, därav 

blir det svårt för dagens sjuksköterskor att ta det ansvar som tillhör professionen eftersom den 

större delen av makten fortfarande ligger hos läkarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Författarna är noga med att sjuksköterskorna skall ha legitimation och vara erfarna 

inom olika områden av professionen. Studiens resultat och slutsats svarar mot syftet.  

Pålitlighet: Förförståelse kring ämnet belys tydligt under inledning och en problemformulering 

framstår efter bakgrunden. Författarna är ärliga med att två av författarna är kvinnor och 

sjuksköterskor och kan ha påverkat tolkningen och deras förförståelse kring ämnet, därav gjordes 

en extern granskning av all data. 

Bekräftelsebarhet: Författarna visar ett flertal citat under resultatdelen.  

Överförbarhet: Studien är överförbar till en annan kontext för att kunna fortsätta identifiera 

sjuksköterskornas upplevelse kring professionen.  

Grad 1, 92%. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Wangensteen, S., Finnbakk, E., Adolfsson, A., Kristnjansdottir, G., Roodbol, P., Ward, H., & 

Fagerström, L. (2018). Postgraduates nurses’ self-assessment of clinical competence and need for 

further training. A European cross-sectional survey. Nurse education today, 62, 101–106. 

doi:10.1016/j.nedt.2017.12.020 

Land  

Databas 

Norge. 

PubMed. 

Syfte Syfte var 1) Att beskriva sjuksköterskors självskattning av klinisk kompetens samt behov av 

vidare utbildning. Syfte 2) Att undersöka möjliga skillnader mellan sjuksköterskor från 

mastersprogram och sjuksköterskor från specialistprogram.  

Metod:  

Design 

Metoden var en kvantitativ metod. 

Designen var en tvärsnittsundersökning. 

Urval Urvalet bestod av sammanlagt 97 sjuksköterskor från olika forskarutbildningsprogram. De valdes 

ut från fem olika länder, Island, Nederländerna, Sverige, Norge och Storbritannien.  

Datainsamling En enkät tilldelades alla deltagarna där de skulle självuppskatta sin kompetens, samt behov av 

vidareutbildning på en skala 1–10. Utbildningsprogrammens ledare ansvarade för att dela ut samt 

att samla in enkäterna igen.  

Dataanalys IBM SPSS Statistics 21 verktyget användes för att analysera resultaten av enkäterna och visade att 

54 % av deltagarna hade svarat på hela enkäten. Data analyserades och delades in i 

resultatvariabler och prefixvariabler. Resultatvariabler var självskattning av kompetens samt 

vidareutbildning medan prefixvariabler var ålder, erfarenheter i år som sjuksköterska och om 

sjuksköterskorna studerade vid masterprogram eller specialistprogram.    

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Studien visade att alla deltagande sjuksköterskorna skattade sig själva högst inom ansvarsdelen av 

enkäten. Dessutom fanns det en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor från 

masterprogrammen gentemot de från specialistprogrammen. Högre utbildning visade på högre 

självskattning, inom alla områdena som frågeformuläret belyste.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Validitet: Eftersom endast 54% av deltagarna svarade på hela enkäten gör det att validiteten sänks 

i den här studien trots att reliabiliteten är hög.  

Reliabilitet: Enkätens reliabilitet testades med hjälp av Chronbach alfa test och fick 0,97 av 1 som 

resultat, vilket är tillförlitligt.  

Grad 1 92%. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Willassen, E T., Smith-Jacobsen, I L., & Tveiten, S. (2018). Safe surgery checklist, patient saftey, 

teamwork, and responsibility – coequal demands? A focus group study. Global qualitative nursing 

research, 5. doi:10.1177/2333393618764070   

Land  

Databas 

Norge. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att belysa operationssjuksköterskors och operationssjuksköterskestudenters erfarenheter 

om teamarbete och följsamhet till riktlinjer i kirurgiska sammanhang.   

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en deskriptiv studie, innehållsanalys. 

Urval Urvalet bestod av ett universitetssjukhus i Norge som valdes ut genom lottning. Fokusgruppen på 

sjukhuset var operationssjuksköterskor och operationssjuksköterskestudenter med minst två års 

klinisk erfarenhet.  

Datainsamling Under fyra månaders gång genomfördes sex diskussionsträffar med fokusgruppen, uppdelat i tre 

olika grupper där varje grupp genomförde två diskussionsträffar. Varje träff varade i 1–2 timmar 

och en utomstående assistent anställdes för att sammanfatta diskussionerna. Varje diskussion 

avslutades med en sammanfattning för att ge deltagarna chans till komplettering, för att öka 

validiteten. Diskussionsträffarna inleddes med att öppet diskutera erfarenheter och åsikter kring 

arbetet.  

Dataanalys Fokusgruppsdiskussionerna innehåll transkriberades. Alla tre författare granskade innehållet, 

första gången översiktligt för att sedan granska textens innehåll ytterligare och skapa 

subkategorier och teman.  

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Studien visade att deltagarnas ansvar samt upplevelse kring riktlinjerna var goda då ett gott 

teamarbete fanns. Tydliga konsekvenser uppkom då riktlinjerna inte följdes. Ansvaret för att vara 

följsam efter riktlinjer tillsammans med patientsäkerhet och teamarbete är viktiga faktorer för att 

uppnå ett framgångsrikt teamarbete och hög säkerhet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet är tydligt presenterat och svarar mot studiens syfte. Tredje författaren 

deltog endast under dataanalysen vilket ökar trovärdigheten då en förförståelse eller uppfattning i 

förväg för resultatet ej är lika tydlig.  

Pålitlighet: Författarna beskriver tydligt hur de har gått tillväga under datainsamlingens gång och 

vilken utrustning de använt.  

Bekräftelsebarhet: Under varje subkategori redovisas resultaten med citat från deltagarna. 

Resultatet är tydligt presenterat samt att tredje författaren endast varit med under dataanalysen, 

som ökar att resultatbeskrivningen är neutral.   

Överförbarhet: Många deltagare är med under studiens gång och en hel avdelning involveras 

vilket kan göra det både svårt men även troligt att studien kan överföras till annan kontext.  

Grad 1 88%. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Zolkefi, Y. (2018). Negotiated ethical responsibility: Bruneian nurses’ ethical concerns in nursing 

practice. Nursing ethics, 1–14. doi:10.1177/0969733018809797  

Land  

Databas 

Brunei Darussalam. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att belysa Bruneis sjuksköterskor, på tre olika sjukhus, och de etiska problem som det 

möter under den kirurgiska verksamheten.   

Metod:  

Design 

Metoden var en kvalitativ metod. 

Designen var en komparativ metod.  

Urval Urvalet bestod av 28 administrativa och praktiserande sjuksköterskor från tre olika sjukhus. 

Datainsamling Intervjuer på 90 minuter utfördes och spelades in där frågor om sjuksköterskans upplevelse och 

hantering kring situationer med etiska svårigheter. Innan varje intervju avslutades gjordes en kort 

sammanfattning av forskaren där möjlighet för tillägg fanns för deltagarna.   

Dataanalys Data transkriberades och fraser som förekommit under ett flertal gånger placerades in under 

kategorier. Efter att fraserna kategoriserats framställdes olika teman, som jämfördes med 

intervjuernas innehåll. Eventuella avvikelser i kategorierna och teman kring relevans diskuterades 

med akademiska handledare.  

Bortfall Bortfallet var 0. 

Slutsats Studiens slutats visade att sjuksköterskor möter etiska svårigheter i sin verksamhet men att 

tolkningen och upplevelserna kring varje situation är olika, vilket gör att varje sjuksköterska tolkar 

ansvaret subjektivt. Fortsatta tydliggjorda riktlinjer behövs, både vid förberedelser och vid 

hantering av olika problematiska arbetssituationer, för att sjuksköterskor skall kunna fortsätta ta 

sitt professionella ansvar i deras beslutstagande.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Trovärdighet: Syftet blir besvarat i resultatdelen samt slutsatsen. Författaren är insatt i ämnet och 

under intervjuernas gång blir deltagarna tillfrågade om sammanfattningen stämmer överens med 

vad de sagt. Författaren har använt sig av utomstående hjälp för att bekräfta de valda teman.  

Pålitlighet: Problemet lyfts tydligt under inledningen. Författaren är ensam om att skriva studien, 

vilket kan resultera i att endast en vinkel av resultatet visas.  

Bekräftelsebarhet: Under resultatets del presenterar författaren ett flertal citat som sagts av 

deltagarna och redovisar resultatet med hjälp av detta.  

Överförbarhet: För att fortsätta studera sjuksköterskans uppfattning kring etiska svårigheter kan 

studien appliceras i annan kontext.  

Grad 1 81%. 
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