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Sammanfattning Sjuksköterskans arbete styrs av lagar och förordningar. 
Omvårdnad kräver en beslutsprocess där många olika delar 
samverkar. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad  
som påverkade sjuksköterskans beslutsfattande i omvårdnads-
situationen, fjorton vetenskapliga artiklar ingick i studien. Ett stort 
antal faktorer påverkade sjuksköterskans beslutsfattande och de 
grupperades under följande kategorier: Erfarenhet, kompetens och 
personliga egenskaper, konsultation och kommunikation,  
arbetsförutsättningar och klinisk observation. Sjuksköterskan 
använde sin egen och kollegors erfarenhet i beslutsfattandet och 
personliga egenskaper påverkade. Konsultation av olika  
informationskällor gjordes och här visade det sig vara mest 
användbart med information som kombinerade expertkunnande, 
erfarenhet och forskning. Beslutsfattandet påverkades av 
organisatorisk struktur och vilken slags vård som bedrevs. 
Sjuksköterskorna använde sig av patientobservation för att fatta 
sina beslut och olika mätvärden gav vägledning. Litteraturstudiens 
resultat visade att sjuksköterskor behöver få bättre möjligheter att 
tillägna sig ny forskning att använda som grund i sitt 
beslutsfattande. Olika hinder för sjuksköterskans beslutsfattande 
framkom, och vidare forskning behövs för att se om detta får 
inverkan på omvårdnadsresultatet. 
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Abstract The nurse profession is governed by laws and regulations. 
Nursing requires a decision process where different parts co-
operate. The aim of the literature study was to examine what  
factors influenced nurses´ decision making in the nursing situation,
fourteen research articles were used in the study.
A large amount of factors influenced the nurses´ decision making 
and they were categorised as follows: Experience, competence 
and personal qualities, consultation and communication, 
professional assumptions and clinical observation. The nurse used 
experience from herself and colleagues to guide the decision 
making and personal character influenced. They consulted various
sources of information, and the most important were those that 
combined expert knowledge, experience and research. 
Organisational structure and clinical speciality influenced the 
decision making. The nurses used patient observation when they 
made their decisions, different measures were guidelines. The 
result from the literature study showed that nurses need better 
possibilities to acquire new research knowledge, to use as a 
foundation for the decision making. Different obstacles for the 
nurse´s decision making were observed and further research 
needs to be carried out to see if this has influence on patient 
outcome. 
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14
2006 
Stor- 
britannien

Taylor F A comparative 
study examining 
the decision-
making 
processes of 
medical and 
nursing staff in 
weaning patients 
from mechanical 
ventilation.

Syftet var att 
jämföra läkares 
och sjuk-
sköterskors 
beslutsfattande 
angående 
urträning ur 
respirator.

Metoden var kvalitativ 
och grounded theory 
användes. Semi-
strukturerade intervjuer 
genomfördes med tre 
sjuksköterskor och tre 
läkare inom anestesi.

Tre teman framkom; 
behandling, att göra 
framsteg, individen. 
Läkare tar mest beslut 
om behandling, och 
sjuksköterskans 
huvudsakliga roll i 
beslutsfattandet gäller 
patienten. Resultatet 
visar på vikten av ett 
nära samarbete mellan 
läkare och sjuksköterska.

15
2005 
Australien

Monterosso L 
Kristjanson L 
Sly PD 
Mulcahy M 
Holland BG 
Grimwood S 
White K

The role of the 
neonatal inten-
sive care nurse 
in decision-
making: 
Advocacy, 
involvement in 
ethical decisions 
and commun-
ication.

Syftet var att 
beskriva sjuk-
sköterskans 
uppfattning om 
att vara 
patientens 
företrädare, 
kliniska 
situationer som 
oroar dem och i 
vilken utsträck-
ning de 
involveras i 
kliniskt besluts-
fattande.

Både kvalitativ och 
kvantitativ metod 
användes. 
61sjuksköterskor på två 
intensivvårdsavd. för 
neonatalvård, svarade 
på frågeformulär 
angående kliniskt 
beslutsfattande, 
patientföreträdande och 
etiska problem.

Sjuksköterskorna 
använde sitt kunnande 
och sin erfarenhet i det 
etiska beslutsfattandet, 
dock upplevdes att deras 
åsikter ej togs i beak-
tande i vårdteamet. Det 
finns behov att utveckla 
en tvärprofessionell 
modell för etiskt 
beslutsfattande.

16
2001 
Australien

Cioffi J A study of the 
use of past 
experiences in 
clinical decision 
making in 
emergency 
situations.

Syftet var att 
utforska om 
sjuksköterskan 
använder sig av 
tidigare 
erfarenheter när 
de tar beslut om 
att kalla på det 
medicinska akut-
vårdsteamet, 
även att se hur 
tidigare 
erfarenhet 
används för att 
skapa den 
personliga 
kunskap som 
används vid 
beslutsfattande.

Metoden var kvalitativ. 
Ostrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 32 sjuksköterskor 
där de fick beskriva 
sina erfarenheter av att 
kalla på det medicinska 
akutvårdsteamet. 
Studien genomfördes 
på sju avdelningar med 
olika inriktning.

Resultatet visade att 
tidigare erfarenhet är 
starkt sammankopplat 
med beslutsfattande och 
detta bör påverka 
omvårdnad, utbildning 
och bemanning. Sjuk-
sköterskorna använde 
sig av tre delar; 
representativitet, 
tillgänglighet, förankring 
och anpassning.



17
2004 
Australien

Hoffman K 
Donoghue J 
Duffield C

Decision-making 
in clinical 
nursing: 
investigating 
contributing 
factors.

Studiens syfte 
var att se om 
yrkesorientering, 
utbildningsnivå, 
erfarenhet, 
specialitet, befatt-
ningsnivå och 
ålder kan 
relateras till 
kliniskt 
beslutsfattande.

Både kvalitativ och 
kvantitativ metod 
användes. 96 sjuksköt-
erskor från medicin- 
och kirurgavdelningar 
på tre sjukhus 
besvarade fråge-
formulär. Data 
insamlades angående 
ålder, utbildningsnivå, 
erfarenhet, befattnings-
nivå, yrkesorientering, 
beslutsfattande, ålder 
och klinisk specialitet.

Resultatet visade i 
motsats till andra studier 
att utbildning och 
erfarenhet ej var relaterat 
till kliniskt besluts-
fattande, men att 
utbildning gav en önskan 
om att få möjlighet att få 
delta i beslut. Det är 
viktigt att hålla en 
yrkesmässig orientering 
och att utveckla ett 
professionellt synsätt hos 
alla sjuksköterskor.

18
2006 
Stor- 
brittanien

Hancock HC 
Easen PR

The decision-
making 
processes of 
nurses when 
extubating 
patients following 
cardiac surgery: 
An ethnograpic 
study.

Syftet var att 
beskriva mönster 
i besluts-
processerna hos 
sjuksköterskor 
när de extuberar 
patienter, att 
undersöka hur 
beslut fattades i 
sitt kliniska 
sammanhang.

Metoden var kvalitativ 
och etnografisk metod 
användes. Observation 
gjordes av 42 sjuk-
sköterskor, 16 läkare 
och två chefer under 18 
månader. Därefter 
gjordes semistruktur-
erade intervjuer.

Åtskilliga teman framkom 
som belyste 
beslutsfattandet. De 
grupperades under; 
utbildning, följsamhet 
med avdelningsbaserat 
arbete, kultur, makt, 
ledarskap och ansvar, 
resurser. De kulturella, 
sammanhangsrelaterade 
och personbundna 
faktorerna formade en 
komplex beslutsprocess 
som ger nya insikter inför 
professionell utveckling 
av omvårdnad.

19
2003 
Sverige

Hedberg B 
Sätterlund 
Larsson U

Observations, 
confirmations 
and strategies-
useful tools in 
decision-making 
process for 
nurses in 
practise?

Syftet var att 
beskriva hur 
sjuksköterskor 
fattar beslut om 
åtgärder utifrån 
klinisk 
observation.

Metoden var kvalitativ, 
innehållsanalys 
användes.
Sex sjuksköterskor från 
tre olika specialiteter 
observerades och 
därefter intervjuades de 
angående hur besluts-
fattandet upplevdes.

Tre aktiviteter framkom i 
upplevelsen av 
beslutsfattandet; 
observation, bekräftelse 
av insamlad information 
och implementering av 
handlingsstrategier. Det 
viktigaste för sjuk-
sköterskan var att få 
kunskap om patienten. 
Detta fick hon genom att 
observera, analysera och 
tolka symtom genom sin 
egen och kollegors 
kunskap och erfarenhet.



20
2005 
Stor- 
britannien

Bakalis NA 
Watson R

Nurses decision-
making in clinical 
practise.

Syftet var att 
identifiera vilka 
beslut sjuk-
sköterskan fattar 
inom medicinsk 
vård, kirurgisk 
vård och 
akutsjukvård 
samt jämföra 
resultaten.

Metoden var kvantitativ. 
60 sjuksköterskor, 20 
på vardera specialitet 
fyllde i ett frågeformulär 
där Likertskala 
användes.

Sjuksköterskor inom 
akutsjukvård 
diagnostiserade oftare 
patientens tillstånd och 
agerade i akuta 
situationer medan 
sjuksköterskan inom 
medicinsk vård oftare 
informerade patienten 
om deras prognos. 
Sjuksköterskorna inom 
alla specialiteterna 
fattade kliniska beslut 
regelbundet angående 
direkt patientvård men 
saknade beslutsfattande 
angående arbetsledning. 

21
2001 
Stor- 
britannien

Thompson 
C 
McCaughan 
D 
Cullum N 
Sheldon TA 
Mulhall A 
Thompson 
DR           

Research infor-
mation in nurses´ 
clinical decision-
making: what is 
useful?

Syftet var att 
undersöka vilka 
informationskällor 
som sjuk-
sköterskor anser 
vara användbara 
för att minska 
osäkerheten i 
deras kliniska 
beslut.

Både kvalitativ och 
kvantitativ metod 
användes. 108 
sjuksköterskor inter-
vjuades, 61 av dem 
blev också observerade 
och 122 sjuksköterskor 
ingick i en kvantitativ 
kvalitetsmodell för 
forskningsanvändande.

Resultatet visade att de 
källor som kombinerade 
klinisk expertis, 
erfarenhet och 
forskningsbaserad 
kunskap var till störst 
användning. Det 
viktigaste är genom vilket 
medium forsknings-
kunskapen presenteras. 
Sjuksköterskorna måste 
få bättre färdigheter för 
att kunna använda 
informationsteknologin 
eller får andra vägar till 
att utvecklas. 

22
2004 
Australien

Manias E 
Aitken R 
Dunning T

Decision-making 
models used by 
graduate nurses 
managing 
patients´ 
medication.

Syftet var att 
avgöra hur 
nyblivna 
sjuksköterskor 
använder 
modeller för 
beslutsfattande i 
deras läke-
medelshantering.

Metoden var kvalitativ. 
Tolv nyblivna 
sjuksköterskor 
observerades då 
läkemedel administre-
rades. Därefter gjordes 
semistrukturerade 
intervjuer angående 
sjuksköterskans 
uppfattning om hur de 
fattade beslut.

Den nyblivna 
sjuksköterskan använde 
sig oftast av uppmätta 
värden, och symtom hos 
patienten i sina beslut, 
även att se mönster och 
jämföra med liknande 
situationer. Intuition 
användes sällan. Det är 
viktigt att sjuksköterskan 
lär sig identifiera 
patientens individuella 
behov, och även att 
använda sin intuition i 
beslutsfattandet.



23
2004 
Iran

Hagbaghery 
MA 
Salsali M 
Ahmadi F

The factors 
faciliating and 
inhibiting 
effective clinical 
decision-making 
in nursing: a 
qualitative study.

Syftet var att 
undersöka 
faktorer som 
underlättar eller 
hämmar 
sjuksköterskan i 
effektivt kliniskt 
beslutsfattande.

Metoden var kvalitativ 
och grounded theory 
användes. Semi-
strukturerade intervjuer 
gjordes och 
observation utfördes på 
38 deltagare bestående 
av sjuksköterskor och 
chefer på olika nivåer.

Fem huvudteman 
framkom; känna sig 
kompetent, själv-
förtroende, bli stöttad, 
organisatorisk struktur 
och sjuksköterske-
utbildning. Inte bara 
sjuksköterskor, utan 
även instanser kopplade 
till vården såsom 
utbildnings- och 
anställningsansvariga, 
har alla ansvar att 
utveckla strategier för att 
underlätta 
sjuksköterskans 
beslutsfattande.

24
2002 
USA

Cone KJ 
Murray R    

Characteristics, 
insights, decision 
making, and 
preparation of ed 
triage nurses.

Syftat var att 
beskriva 
karaktärsdrag, 
insikt och 
beslutsfattande 
av sjuksköterskor 
som arbetade 
enligt  triage-
metod inom 
akutsjukvård.

Metoden var kvalitativ. 
Tio expertsjuk-
sköterskor från två 
akutvårdsavdelningar 
deltog i två 
fokusgrupper. En 
intervjuledare ställde 
sex frågor. Datan 
kodades och 
kategoriserades.

En stor variation på 
teman framkom; intuition, 
bedömningsförmåga, 
patientanblick, 
kommunikation och 
kritiskt tänkande. Det 
fanns behov för mer 
formell utbildning och 
akutvårdserfarenhet för 
nya sjuksköterskor inom 
triage. 

25
2000 
Australien

Bucknall TK Critical care 
nurses´ decision-
making activities 
in the natural 
clinical setting.

Syftet var att 
observera och 
beskriva 
aktiviteter an-
gående besluts-
fattande i det 
kliniska arbetet 
hos sjuksköt-
erskor inom 
akutsjukvård.

Metoden var kvalitativ 
och kvantitativ, 
innehållsanalys 
användes. 18 sjuk-
sköterskor med tre 
olika befattningsnivåer 
från tre olika sjukhus 
observerades i sitt 
dagliga arbete.

Resultatet av studien 
visade på att 
sjuksköterskans 
individuella egenskaper 
och arbetsförhållanden 
påverkade det kliniska 
beslutsfattandet.

26
2004 
Stor-
britannien

Carr SM A framework for 
understanding 
clinical reasoning 
in community 
nursing.

Syftet var att 
skapa och visa 
ett kliniskt 
ramverk, en 
begreppsmässig 
karta, och att öka 
förståelsen för 
det kliniska 
paradigm som 
hemmiljön 
innebär.

Metoden var kvalitativ. 
Hermeneutisk 
fenomenologi 
användes. Olika 
metoder användes vilka 
var fokusgrupper, 
observation och 
inspelning av 
berättelser. I studien 
ingick 45 deltagare 
bestående av 
distriktssjuksköterskor 
och sjuksköterske-
studerande.

Omgivningen i vilken 
omvårdnad bedrivs hade 
signifikant påverkan på 
behovsidentifiering och 
gensvar. Det ramverk för 
att förstå kliniskt 
resonemang som 
framtogs, kan användas 
som ett utbildnings- och 
kommunikationsverktyg 
för att synliggöra 
beslutsfattande.



27
2004 
Sverige

Hedberg B 
Sätterlund 
Larsson U

Environmental 
elements 
affecting the 
decision-making 
process in 
nursing practise.

Syftet var att 
identifiera 
faktorer i 
omgivningen som 
är relaterade till 
besluts-
processen i 
omvårdnads-
arbetet.

Metoden var kvalitativ, 
innehållsanalys 
användes. 
Ostrukturerade 
observationer gjordes 
av sex expert-
sjuksköterskor från tre 
olika avdelningar. 
Fältanteckningarna 
kondenserades och 
teman formades.

Bland faktorer i 
omgivningen som 
påverkade besluts-
fattandet framkom  två 
huvudteman; avbrott och 
arbetsrutiner. Faktorer i 
omgivningen måste tas i 
beaktande innan 
kunskap kan fås om 
beslutsfattande i 
praktiken.


