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Sammanfattning: Behovet av högkvalitativ vård i relation med begränsade 

resurser har lett till en utveckling av disciplinen 

hälsoekonomi, vars syfte är att uppnå en effektiv 

resursfördelning inom sjukvården. Då sjuksköterskan utgör 

en av sjukvårdens största resurser finns det forskning som 

visar att sjuksköterskor kan göra påverkan inom 

hälsoekonomi och uppmuntras samtidigt till en större 

ekonomisk medvetenhet. Syftet var att beskriva faktorer som 

kan ge hälsoekonomisk påverkan utifrån sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. En litteraturöversikt gjordes genom en 

systematisk sammanställning och analys av vetenskapliga 

artiklar. Resultatet visade att faktorer som patientcentrerat 

omvårdnadsarbete, patientsäker omvårdnad, bra samordning, 

personalsäkerhet i samband med omvårdnadsåtgärder samt 

eftersträvan av bra kompetens och kritiskt förhållningssätt, 

kan ge en hälsoekonomisk påverkan utifrån sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan kan också bidra genom 

att tillämpa de förutsättningar som sjukvården som 

organisation bidrar med i form av att följa riktlinjer. Därmed 

kan hälsoekonomiska förutsättningar uppnås genom 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, utan att det försummar 

vårdkvaliteten, vilket innebär att sjuksköterskor bör 

uppmuntras till en större hälsoekonomisk medvetenhet. Då 

hälsoekonomi kan påverkas utifrån omvårdnadsåtgärder bör 

mer forskning inom detta område eftersträvas.  
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Abstract: The need for high quality care in relation to limited resources 

led to development of the discipline of health economics, 

which aims to achieve an efficient allocation of resources in 

health care. Nurses are one of the largest health care 

resources and there is research showing that nurses can make 

impact in health economics and encouraged simultaneously 

to a greater financial awareness. The aim was to describe 

factors that may cause health economic influences from 

nursing interventions. A literature review was done by a 

systematic compilation and analysis of scientific articles. The 

results showed that factors such as patient-centered care, 

ensuring good and safe care, good coordination, personnel 

safety associated with nursing intervention and striving for 

good skills and critical approach, can provide health 

economics influences based on nursing intervention. The 

nurse can also help by applying the conditions that health 

care organization is contributing in terms of following the 

guidelines. Health economic conditions can be achieved by 

the nursing intervention without neglecting her care quality, 

which means that nurses should be encouraged to greater 

health economic awareness. Health economics can be 

influenced by nursing interventions; therefore more research 

in this field would be required. 
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Inledning 

Resurserna inom hälso- och sjukvården påverkar dagligen många människors liv och 

hälsa (Anell, 2009).  Till skillnad från andra samhällssektorer, avgörs inte 

resursfördelningen inom hälso- och sjukvården genom marknaden och enskilda 

personers betalningsvilja. I Sverige, liksom i många andra länder, finns det en 

grundläggande syn om att hela befolkningen har rätt till vård med hög kvalité, vilket 

innebär att det inte är pengarna, utan behovet som avgör vem som ska få vård. För att 

kunna bidra med en högkvalitativ vård med begränsade resurser i relation med en rättvis 

vårdfördelning har därför disciplinen hälsoekonomi utvecklats (Anell, 2009).  

Hälsoekonomi finns till för att hjälpa hälso- och sjukvården fördela sina ändliga resurser 

på ett effektivt tillvägagångssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2011) fanns det ungefär 116 000 sysselsatta sjuksköterskor i Sverige år 

2007, vilket också innebär att sjuksköterskorna utgör en av hälso- och sjukvårdens 

största resurser. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår det 

i sjuksköterskans profession att ha kunskap och kännedom om dess tre huvudsakliga 

arbetsområden, vilket är omvårdnadens teori och praktik; forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Det ingår även i deras yrkesteoretiska del att ha kännedom 

om de tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala principer, traditioner och 

konventioner som deras arbete baseras på (Socialstyrelsen, 2005). Dock har det visat sig 

att det finns väldigt få studier som utvärderar kostnadseffektivitetsfrågor inom 

sjuksköterskans arbetsområde (Lämås, Willman, Lindholm & Jacobsson, 2009). Denna 

problematik leder till frågan angående hur stor makt en av Sveriges största vårdresurser 

har för att kunna påverka det organisatoriska och ekonomiska klimatet inom vården, 

som den svenska folkhälsan förlitar sig på.  

 

Bakgrund 

Hälsa, ekonomi och hälsoekonomi 

Omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale förknippas ofta med de grundläggande 

idéerna om omvårdnad och hur detta skall utföras. Hon framställdes även av Moberg 

(2007) som en samhällsdebattör med ett brinnande intresse för ekonomi och statistik, 

vilket enligt Anell (2009) har kommit att bli ett område som är nödvändigt att ta i 

beaktande inom dagens sjukvård. Den ekonomiska observansen har uppkommit då 

resursutvecklingen inom hälso- och sjukvården sker i en takt som gör att de befintliga 

resurserna inte räcker till för att tillfredsställa allas önskemål (Gerdtham, 2009). Detta 

leder till ständiga val och prioriteringar mellan olika alternativ. Problematiken har lett 

till att disciplinen hälsoekonomi utformats, vars uppgift är att studera hur tillgängliga 

resurser ska användas för att förbättra hälsan i samhället (Gerdtham, 2009). Enligt 

Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2003) definieras hälsoekonomi som en ekonomisk 

vetenskap som tillämpas på hälsa och hälsans bestämningsfaktorer.  

 

Hälsa spelar en central roll i många människors liv, men begreppet i sig kan enligt 

Willman (2009) vara svårdefinierat, då det kan tolkas olika. Vanligtvis brukar 

litteraturen beskriva hälsa genom två olika perspektiv. Det första är genom det 

biomedicinska perspektivet, som beskriver hälsa som motsats till sjukdom och genom 
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mediciner försöka lindra, bota och återställa hälsa. Det andra sättet har sitt ursprung i 

det humanistiska perspektivet som menar att hälsa inte enbart skall inriktas på kroppen 

utan människan som helhet, där kropp, själ och ande tillsammans skapar upplevelser, 

välbefinnande och känsla av meningsfullhet (Willman, 2009). Skolimowski (1982) 

menar att det är individens eget ansvar att upprätthålla sin hälsa. Det individuella 

ansvaret har dock kommit i skymundan av den individuella rättigheten eller friheten. Då 

individens rättigheter eller frihet står i centrum i dagens samhälle, har det lett till att 

varje individ har rätt till att vårda sin egen hälsa på det sätt hon behagar, även om 

individen i fråga väljer en sämre hälsa, som bekostas av andra människor i samhället. 

Människans frihet i fråga om hälsa har därför kommit att bli en annans människas börda 

i fråga om skatter och avgifter för vården (Skolimowski, 1982). 

 

Ekonomi kan definieras som ”hushållning med begränsade eller knappa resurser” (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2005, s. 14). Ax, et al. (2005) skriver också att resurser kan 

sammankopplas med kapital, arbetskraft, utrustning, material, kunskap och information. 

Sjukvårdens ekonomiska resurser har alltid varit begränsade och detta har lett till 

utvecklandet av disciplinen hälsoekonomi, som hälso- och sjukvården använder sig utav 

för att fördela sina resurser på ett effektivt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Hälsoekonomi handlar enligt Shamian, Hagen, Hu och Fogarty (1992) bland annat om 

att jämföra olika omvårdnadsåtgärder, för att finna vilken som är bäst lämpad. Detta 

görs genom att jämföra kostnad och effekt av omvårdnadsåtgärder med andra 

alternativa åtgärder och på så sätt kan detaljerade variabler, som bidrar till 

omvårdnadskostnaderna upptäckas. Dessa variabler är i sin tur nödvändiga att finna för 

att kunna påverka dem (Shamian, et al., 1992). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är en vetenskaplig disciplin som är relaterat till synen på människan 

(Willman, 2009). En sjuksköterskas syn på människan är viktig i samband med 

omvårdnadsinsatser, som omfattar alla moment som görs i patientens vårdprocess och 

där omvårdnadsåtgärder utgör specifika interventioner i förhållande till den individuella 

patientens problem och/eller resurser. Ett sätt att beskriva omvårdnadsåtgärder är utifrån 

Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet (VIPS) (Björvell & Thorell-Ekstrand, 

2009). Åtgärderna omfattar medverkan, information/undervisning, stöd, miljö, skötsel, 

träning, observation/övervakning, speciell omvårdnad, läkemedelshantering samt 

samordning (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Omvårdnad sker på 

personnivå och inte på cellnivå, vilket innebär att människan skall ses som en enhet och 

skall betraktas som en unik individ och därmed bli behandlad på ett individuellt sätt 

efter sina unika förutsättningar, vilket stämmer in i en patientcentrerad vård (Willman, 

2009). Omvårdnad är starkt etiskt präglat, då en livsbejakande människosyn och respekt 

för patientens integritet utgör förutsättningar för en god omvårdnad (Öresland & 

Lützén, 2009).  

 

Kompetens och säkerhet  

Kvalitén på den befintliga omvårdnaden som bedrivs avgörs i stor utsträckning av 

enskilda sjuksköterskors kompetens och därför är det viktigt att sjuksköterskor ställer 

sig kritiska till olika omvårdnadsåtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Kompetens är ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter” (Socialstyrelsen, 2005, s. 7). Ett kritiskt förhållningssätt från sjuksköterskor 

leder många gånger till effektivare och mindre resurskrävande insatser (Zori, et al., 

2010). Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att ett kritiskt förhållningssätt kan 

vara viktigt att ta i beaktande, då sjuksköterskornas arbetstid är en av hälso- och 

sjukvårdens största resurser. 

 

Det har även visat sig att kompetens, i form av mer utbildning bland den befintliga 

personalen och en lämplig kvantitet på bemanningen påverkar patientsäkerheten (Hines 

& Yu, 2009). Patientsäkerhet definieras enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 i.s.) 

som ”skydd mot vårdskada”. Vårdskada i sin tur definieras som ”lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (SFS 

2010:659 i.s.). Det finns påtagliga bevis som visar att osäker vård kan leda till 

vårdskada (Warburton, 2009), vilket leder till mänskligt lidande och onödiga kostnader 

för sjukvården (Socialstyrelsen, 2006; Warburton, 2009). Enligt Lindahl, Skyman och 

Fryklund (2009) anses urinvägsinfektion, postoperativa sårinfektioner, infartsrelaterade 

infektioner i blodbanor, pneumonier och gastroenteriter som de vanligaste 

vårdrelaterade infektionerna. Curtis (2008) menar att det finns mycket brister inom 

vården som kan äventyra patientsäkerheten och nämner bland annat de basala 

hygienrutinerna som ett exempel. De basala hygienrutinerna är den viktigaste åtgärden 

för att förebygga smittspridning inom vården, enligt Socialstyrelsen (2006) och nämner 

bland annat handdesinfektion, engångsplastförkläde och handskar som viktiga åtgärder.  

En noggrann efterföljsamhet av de basala hygienrutinerna skyddar både patient och 

personal från indirekt kontaktsmitta. För att undvika personalskador har, förutom 

individen i fråga, även arbetsgivaren ett ansvar. Denne måste se till att verksamheten 

bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och rutiner (Fransson Sellgren, 2009). 

Arbetsmiljölagen säger att ”teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas 

så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra 

ohälsa eller olycksfall” (SFS 1977:1160 i.s.).  

 

Effektivitet 

Effektivitet påvisar i vilken utsträckning uppsatta mål inom en verksamhet uppfylls 

(Ax, et al., 2005). För att vården ska kunna uppnå en god resurshushållning, är det 

enligt Anell (2009) viktigt att nå upp till en hög effektivitet, vilket i sin tur kan leda till 

en bättre kostnadskontroll. Det finns mycket kostnadseffektiva förbättringar som kan 

göras inom sjukvården. För att dessa förbättringar skall uppnås krävs mer öppenhet 

angående kostnaderna (Warburton, 2009), samt att avdelningschefer och administratörer 

även involverar sjuksköterskor i de kostnadseffektiva förbättringsprocesserna, vilket gör 

att samtliga inom organisationen tillsammans kan bidra till att finna mer kreativa 

tillvägagångssätt som leder till en mer kvalitativ vård (Cara, Nyberg & Brousseau, 

2011). Dock tenderar sjuksköterskornas idéer, angående effektivisering, att försvinna i 

sjukvårdens byråkratiska uppbyggnad (Cara, et al., 2011).  

 

Effektivisering och prioritering lyfts ofta fram under sämre ekonomiska perioder (Anell, 

2009). Begreppen används i samband med att uppnå en bättre kostnadskontroll och 

åstadkomma större besparingar och då tenderar även begreppet hälsoekonomi att 

användas i målsättningarna för att visa hur besparingarna ska uppnås. Enligt Anell 
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(2009) är detta en olycklig association, då hälsoekonomi syftar till att uppnå en 

kostnadseffektivitet, snarare än en kostnadskontroll, vilket är två skilda begrepp. 

Kostnadseffektivitet syftar till att undersöka vilka behandlingar som gör mest nytta i 

förhållande till kostnaden. Nyttan mäts i fysiska enheter och exempel på det kan vara 

dagar utan huvudvärk under ett år (Drummond, Sculper, Torrance, O´Brien & Stoddart, 

2005). Kostnadseffektivitet kan mätas på flera olika sätt och ett av dessa är att använda 

Quality Adjusted Life Years (QALY). Med hjälp av QALY mäts både hur många extra 

år en behandling förväntas ge patienten och till vilken livskvalité. På detta sätt kan 

kostnaden för varje extra levnadsår uppskattas (Werntoft, 2009).  

 

Etik i ekonomi 

Sjuksköterskor är ofta ovilliga att engagera sig i ekonomiska frågor, då de ser detta som 

ett oetiskt begrepp inom sin profession (Jacobsson, Lindholm, Waldau & Engström, 

2000). Carlsson, Anell och Eliasson (2006) menar att det finns ett kritiskt 

förhållningssätt till hälsoekonomi inom vården, då det tenderar att förväxlas med 

kostnadskontroll. Det finns även de som tvivlar på om ekonomi och omvårdnad 

överhuvudtaget kan jämföras i samma kontext (Mannion, Small & Thompson, 2005). 

Många utgår från perspektivet att det inte går att sätta värde på ett liv och att det därför 

inte hör hemma inom vården. Synsättet utgör ett hinder för att etablera nya 

hälsoekonomiska metoder inom vården. Samtidigt är det också viktigt att beslutsfattare 

balanserar ekonomiska intressen mot etiska principer innan ett beslut tas (Carlsson, et 

al., 2006).  

 

Den omfattande resursutvecklingen, som sker inom dagens sjukvård, har lett till en 

växande prioriteringsproblematik (Anell, 2009). Problematiken har lett till ett växande 

intresse hos vårdpersonalen om att utveckla en större öppenhet inom prioriteringar för 

att kunna möta de mål som finns inom vårdverksamheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det finns fyra förklaringar till att sjukvården blir allt mer 

resurs- och kostnadskrävande; vårdbehoven ökar på grund av den demografiska 

utvecklingen i form av fler äldre och förändrade levnadsvanor, kravet på löneutveckling 

från vårdpersonalen, teknikutvecklingen som leder till att fler behandlas samt det högt 

ställda kraven från befolkningen och patienterna (Anell, 2009). I Sverige anses det som 

en självklarhet att alla ska få ta del av den offentligt finansierade vården, vilket också 

påverkar kostnadsutvecklingen.  

 

För att lösa prioriteringsproblematiken införde riksdagen 1997 en etisk plattform och 

prioriteringsordning som skall tillämpas inom den svenska sjukvården. Plattformen 

består av tre grundläggande etiska principerna; människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen och skall tillämpas i den 

ordning de står angivna i (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:8). 

Kostnadseffektivitetsprincipen, som är underordnat de två andra principerna, innebär att 

hälso- och sjukvården har en skyldighet att utnyttja sina resurser så effektivt som 

möjligt.  

 

Cara, et al. (2011) understryker att sjuksköterskor kan göra stor skillnad på sjukvårdens 

ekonomi om de uppmuntras till att sträva efter mer kostnadseffektiva strategier, utan att 

tappa fokus på sitt omvårdnadsansvar. Sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder lyfts 

däremot inte upp i samband med de kostnadseffektiva strategierna, vilket bör göras för 
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att kunna utvärdera om sjuksköterskorna kan påverka sjukvården utifrån ett 

hälsoekonomiskt perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som kan ge hälsoekonomisk påverkan utifrån 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. 

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att vetenskapliga artiklar har 

sammanställts och analyserats. Studien är förlitad på beprövad vetenskap och personlig 

kunskap inom ett avgränsat ämnesområde (Friberg, 2006). Sammanställning och analys 

av befintlig vetenskapligt värderad litteratur genomfördes enligt en 

kvalitetsbedömningsmodell av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

Datainsamling 

Den inledande litteratursökningen gjordes med sökord utan några större avgränsningar, 

för att på detta sätt skapa en överskådlig bild över tidigare forskning inom det valda 

området. Denna inledande litteratursökning visade att forskning inom hälsoekonomi 

relaterat till omvårdnad var begränsad. Därefter utformades ett syfte för att kunna 

avgränsa sökningarna till det valda området. Databaserna som valdes var Cinahl, 

PubMed och SweMed+, vars ämnesfokus ligger på vård och hälsovetenskap. Utöver 

dessa databaser valdes även ABI Informal Global, som främst har ekonomi och 

samhällsvetenskap som ämnesfokus. Cinahl, PubMed och ABI Informal Global var de 

databaser som gav träffar som svarade mot syftet. SweMed+ gav aldrig några relevanta 

träffar och redovisas därför inte heller i varken tabell 1 eller tabell 2 (Bilaga A). 

 

Nio relevanta sökord, fördelat på två kategorier, valdes utifrån syftet (se tabell 1). De 

två kategorierna är ekonomi och omvårdnad, varav fem av dessa förknippas med det 

förstnämnda och är som följer hälsoekonomi, kostnader och kostnadsanalyser, 

kostnadseffektivitet, vårdkostnader och kostnadsbesparingar. Den andra kategorin, som 

omfattar omvårdnad, innehöll sökorden sjuksköterska och omvårdnad. Minst ett sökord 

från varje kategori kombinerades alltid med varandra genom AND eller OR, enligt 

boolesk sökteknik, för att få fram artiklar som relaterar till syftet. Övriga två sökord är 

omvårdnadskostnader och omvårdnadsekonomi och bedömdes som övergripande ord då 

de omfattar båda kategorierna och kunde således användas i artikelsökningen utan i 

kombination med andra ord (se tabell 2, bilaga A). I PubMed användes MeSH-termer, i 

Cinahl användes Cinahl headings och i ABI Informal Global användes Thesaurus. På 

grund av den komplexa kombinationen av omvårdnad och ekonomi innebar det att ett 

eller flera sökord fick sökas med fritext i alla databaser. Alla sökningar gjordes till en 

början med tidsintervallet 2007-2012, då både ekonomi och omvårdnad ses som två 

ämnen under konstant utveckling. Undantaget är två sökningar, där tidsintervallet är 

utökat till 2002-2012, där fem år ansågs ge för få träffar och krävde därför en ytterligare 

utvidgning med fem år för att sökningen skulle resultera i ett rimligt antal artiklar. Att 
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utöka tidsintervallet med fem år bedömdes som nödvändigt, då sökorden ansågs så pass 

relevanta till syftet. En mer detaljerad beskrivning av inklusionskriterier vid varje 

sökning, visas under ”limits” som redovisas i tabell 2 (bilaga A).  

 

Artiklar som inte diskuterade de ekonomiska termerna med omvårdnad exkluderades 

och valdes därför aldrig ut till urval 1. Övriga exklusionskriterier är artiklar som 

diskuterade ämnet ekonomi med sjuksköterskeyrket men där sjuksköterskan själv inte 

kunde påverka resultatet, artiklar som tog upp områden som bedömdes vara svåra att 

applicera på den svenska sjukvården samt artiklar som enbart fokuserade på 

hälsoekonomi i relation till specialiserade sjuksköterskor. Även litteraturstudier 

exkluderades men då vissa av artiklarna inte kunde bedömas huruvida det var en 

litteraturstudie eller ej efter enbart läst titel och abstract, kom ett fåtal med i urval 1 och 

exkluderades först därefter. Till det första urvalet valdes 31 artiklar ut och samtliga 

lästes igenom grundligt och diskuterades mellan författarna. Därefter exkluderades 16 

artiklar till urval 2, då dessa inte ansågs relevanta till syftet, vilket berodde på de 

exklusionskriterier som beskrivs ovan. Avslutningsvis återstod 15 artiklar som ansågs 

kunna användas till resultatet. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

ABI inform global 

Thesaurus 

Hälsoekonomi Economics, medical
2
 ”Health economics”

1, 2
 Health economics 

Kostnader och 

kostnadsanalys 

Cost and cost analysis
2
 Cost and Cost analysis Cost analysis

2
 

Kostnadseffektivitet Cost-benefit analysis
2
 Cost benefit analysis Benefit cost analysis

2
, 

Cost effective
1
 

Vårdkostnader Health care costs
2
 Health care costs Health care expenditures

2
 

Kostnadsbesparingar Cost savings
2
 Cost savings ”Cost savings”

1, 2
 

Omvårdnadskostnader “Nursing costs”
1,2

 Nursing costs “Nursing costs”
 1, 2

 

Omvårdnadsekonomi Economics, nursing ”Nursing economics”
1
 ”Nursing economics”

1, 2
 

Omvårdnad Nursing Nurs*
1
, Caring

2

  

Nursing
2
, Nursing

1 
& 

Nurs*
1
 

Sjuksköterskor Nurses Nurse & Nurs*
1
 Nurse

1
, Nurses & Nurs*

1
 

 
1 

Fritext sökning 
2
 Sökord som ej utmynnade i artiklar till urval 1 

 

Databearbetning 

Artiklarna som kom med i urval 2 har alla relaterats till syftet. Samtliga artiklar lästes 

igenom av författarna för att gemensamt finna likheter och olikheter bland innehållet i 

artiklarna. Detta gjordes med hjälp av en artikelöversikt (se tabell 3, bilaga B, C1-C13 
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och D) där artiklarnas syfte, metod, slutsats och vetenskapliga grad sammanställdes. 

Artiklarnas vetenskapliga grad sammanställdes enligt Willman, et al. (2011) 

kvalitetsbedömningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. En artikel ansågs vara 

både kvantitativ och kvalitativ och har således granskats både av den kvantitativa och 

kvalitativa kvalitetsbedömningsmallen och sammanställts i tabell 3 (bilaga D).  

 

Efter en första sammanställning av artiklarna visade det sig att fyra olika teman 

framkommit som alla anspelade på sjuksköterskans roll inom hälsoekonomi. Dessa fyra 

teman var patientcentrerad vård, patientsäkerhet, samordning samt personalsäkerhet 

och dessa utgör i sin tur rubriceringen i resultatet under rubrikerna patientcentrerat 

omvårdnadsarbete, patientsäkert omvårdnadsarbete, samordning samt personalsäkert 

omvårdnadsarbete. Rubriken patientsäkert omvårdnadsarbete fick även två 

underrubriker i form av vårdkomplikationer och kompetens.  

 

Flertalet av artiklarna redovisade statistisk data över kostnader i form av lön, material 

och andra administrativa utgifter. Ekonomisk statistik från artiklar utanför Sverige har 

konsekvent valts att inte redovisas i resultatdelen, då lön, material och andra utgifter kan 

variera mellan länder och under tid. Resultatet har istället baserats på om 

kostnadseffektiviteten har gett positivt eller negativt utslag i respektive 

omvårdnadsåtgärd. 

  

Artiklarna lästes återigen igenom av båda författarna för att på detta sätt kunna skapa sig 

en mer djupare förståelse av innehållet. En egen sammanställning gjordes på samtliga 

artiklar, för att lättare kunna finna essentiella delar från vardera artikel som kunde 

appliceras till ett av resultatdelens fyra olika rubriker.  

 

Resultat 

Patientcentrerat omvårdnadsarbete 

Flera studier lyfter fram att ett patientcentrerat omvårdnadsarbete kan ge positiv 

påverkan utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv (Jørgensen & Nygaard, 2008; Lämås, 

Lindholm, Engström & Jacobsson, 2010; Olsson, Hansson, Ekman & Karlsson, 2009; 

Sutton, Dumbleton & Allaway, 2007). Det patientcentrerade omvårdnadsarbetet kan 

bland annat utföras genom att behandla patienter på ett unikt sätt, vilket gör att 

sjuksköterskor kan bidra till en effektivare rehabiliterings- och återhämtningsprocess 

(Olsson, et al., 2009). I samband med vårdtiden måste sjuksköterskor se till patientens 

individuella resurser, i form av förutsättningar och motivation, istället för att enbart 

följa den standardiserade vårdplan som finns på avdelningen. Genom grundliga 

ankomstintervjuer på avdelningarna, kan värdefull information om patientens resurser 

och drivkraft för rehabilitering erhållas och därmed kan en mer individuell behandling 

tillämpas på samtliga patienterna. Ett patientcentrerade arbetssätt har visat sig vara mer 

kostnadseffektivt, då framförallt vårdtiden kan förkortas genom att rehabiliteringen blir 

mer effektiv (Olsson, et al., 2009).  

 

Lämås, et al. (2010) lyfter fram den patientcentrerade vården i samband med 

hälsoekonomi och exemplifierade detta med magmassage som ett alternativ till 

laxermedelsanvändning vid förstoppning och jämförde kostnadseffektiviteten mellan 
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dessa två alternativ. Magmassage var till en början ett dyrare alternativ med en högre 

kostnad per QALY, men ur ett längre perspektiv visar sig detta vara ett mer 

kostnadseffektivt alternativ, då patienten efter en tids träning kunde utföra behandlingen 

själv. Magmassage visar sig ge en högre hälsorelaterad livskvalité hos många utav 

patienterna, medan den önskade effekten uteblev helt på andra och kunde därför inte 

appliceras på alla (Lämås, et al. 2010). En specifik omvårdnadsåtgärd behöver inte 

lämpa sig till samtliga patienter och därför kan det vara bra att välja behandling utefter 

patientens förutsättningar och genom att göra detta finna den mest effektiva 

behandlingen för varje patient (Lämås, et al., 2010; Sutton, et al., 2007). Även Sutton, et 

al. (2007) visar exempel på laxermedelsbehandling utifrån ett patientcentrerat 

tillvägagångssätt, där patienterna med hjälp av fibertillägg lyckades minska sin 

laxermedelsanvändning och en del lyckades byta ut sin laxermedelsanvändning helt, 

med hjälp av ökat fiberintag. Dock visar det sig att fibertillägg är mer kostsamt jämfört 

med laxermedel om inte patienterna lyckas övergå till vanlig mat med högt 

fiberinnehåll. Däremot menar Sutton, et al. (2007) att fibertillägg kan vara ett mer 

kostnadseffektivt alternativ i längden, då laxermedel, precis som många andra 

mediciner, kan medföra oförutsägbara komplikationer, vilket är extra kostnadskrävande 

för sjukvården.  

 

Patientcentrerad vård kan även utföras genom att försöka involvera och låta patienten 

utföra sin egen behandling (Jørgensen & Nygaard, 2008). Exempel på 

patientinvolvering visar Jørgensen och Nygaard (2008) genom att i största möjliga 

utsträckning använda kompressionstrumpor i samband med kompressionsbehandling, 

vilket möjliggör att patienten själv kan utföra sin behandling. Om patienten i en större 

utsträckning involveras i sin egen behandling, skapas en större följsamhet och 

omvårdnadsåtgärden blir mer kostnadseffektiv, då sjuksköterskan inte behöver delta i 

behandlingen i samma utsträckning och kan därmed disponera sin tid till fler patienter. 

 

Patientsäkert omvårdnadsarbete 

Vårdkomplikationer 

Vårdkomplikationer medför många gånger en förlängd vårdtid och ökad 

resursförbrukning (Pappas, 2008). Den förlängda vårdtiden skapar inte bara ett lidande 

för patienten, det innebär också extra kostnader i form av lön, mat, mediciner, 

omvårdnad och administrering (Olsson, et al., 2009). Pappas (2008) lyfter fram värdet 

av att få alla inom vården insatta i hur mycket extra resurser som går till vårdrelaterade 

infektioner. Med rätt omvårdnadsåtgärder, kan vårdkomplikationer i viss mån undvikas 

och därmed skulle resurserna kunna fördelas på fler patienter och därmed förbättra 

vården. 

 

Sjuksköterskor förfogar över en viktig roll, då de kan hjälpa sjukvården att upprätthålla 

en ren miljö och därmed förebygga vårdrelaterade infektioner (Pappas, 2008). Stone, 

Hasan, Quiros och Larson (2007) menar att handhygienprodukter kostar mycket pengar 

för sjukhusen, men kostnaden för dessa produkter är av betydligt mindre proportion 

jämfört med utgifterna som åtföljs av vårdrelaterade infektioner. Genom att följa de 

riktlinjer som finns på dagens sjukhus, kan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal på ett 

billigt och enkelt tillvägagångssätt medverka till att minimera vårdrelaterade infektioner 
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och därmed minska lidandet hos patienterna som infektioner förorsakar. Dock påvisar 

även studien att efterföljsamheten med handhygien är låg på många sjukhus och en 

förbättring av hygienrutiner är något som sjukhusen måste sträva efter (Stone, et al., 

2007).  

 

Tydliga riktlinjer har visat sig vara centralt vid förebyggande av vårdrelaterade 

komplikationer (Tippet, 2009).  Tippet (2009) visar att riktlinjer, i form av att 

konsekvent genomföra förebyggande åtgärder på samtliga patienter i samband med 

trycksårskomplikationer, kan göra att antalet trycksår minskar betydligt och medför 

stora kostnadsbesparingar. De förebyggande åtgärderna var daglig tillsyn av hudkostym, 

mjukgörande medel till huden och lättare tillgång till tryckavlastande hjälpmedel. 

Genom att konsekvent utföra förebyggande åtgärder underlättar detta samtidigt 

vårdpersonalens omvårdnadsarbete, då ingen utav patienterna förbises (Tippet, 2009).  

 

Pappas (2008) tar i sin studie upp felmedicinering, fall, urinvägsinfektion, pneumoni och 

trycksår som exempel på incidenser, vilket kan leda till komplikationer. 

Komplikationerna är framtagna utifrån att de alla kan undvikas med hjälp av rätt 

omvårdnadsåtgärd och hur omvårdnadsåtgärden utförs. Studien syftar till att få fram den 

kostnadseffektiva kvantiteten på sjuksköterskepersonal, men Pappas (2008) lyfter även 

fram kvalitén och kompetensen på den befintliga personalen som minst lika viktig.  

 

Kompetens 

Sanada, et al. (2010) menar att om sjuksköterskor erhåller en högre 

omvårdnadskompetens genom mer utbildning kan omvårdnad utföras med en högre 

kvalité. Om sjuksköterskor med mer utbildning inom vissa specifika 

omvårdnadsmoment får ha sin primära fokus på dessa områden, kan en högre 

kostnadseffektivitet inom dessa omvårdnadsåtgärder uppnås, samtidigt som 

vårdkomplikationer kan undvikas. Denna teori stöds av Jørgensen och Nygaard (2008) 

som menar att svårare bensår, orsakat av dålig venös blodcirkulation, endast bör 

behandlas av sjuksköterskor med specifik kompetens på sår, för att undvika att patienten 

drabbas av komplikationer som kan uppkomma vid ett felaktigt applicerat tryck på 

benen. 

 

Ur ett patientsäkert synsätt, bör sjuksköterskor eftersträva att utnyttja andras 

kompetenser, istället för att utföra omvårdnadsåtgärder de inte behärskar (Olsson, et al., 

2009; Tippet, 2009). Om patienter drabbas av komplikationer kan det i många fall 

handla om bristande kompetens från personalen som utför behandlingen (Jørgensen & 

Nygaard, 2008), men det kan också vara en bemanningsfråga, då en låg bemanning kan 

leda till stress och personal tvingas till att utföra behandlingar de inte behärskar, vilket i 

sin tur kan leda till vårdkomplikationer (Pappas, 2008).  

 

Samordning 

Storfjell, Omoike och Ohlson (2008) belyser vikten av god samordning, genom att 

uppmärksamma hur stor del utav sjuksköterskornas arbetstid som ansågs vara värdefull. 

Sjuksköterskans arbete kan fördelas på två områden, patientvårdstid som omfattar 

behandlingar och stöd samt patientstödjande aktiviteter, som omfattar koordinering av 
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vård och enligt Storfjell, et al. (2008) spenderar sjuksköterskan 44 procent av sin tid till 

patientvårdstid och 56 procent av sin tid gick till patientstödjande aktiviteter. Av den 

totala arbetstiden ansågs 36 procent som försummad eller bortkastad och större delen 

utav den bortkastade tiden återfanns i de patientstödjande aktiviteterna. Med bortkastad 

tid menar Storfjell, et al. (2008) aktiviteter som går åt till framförallt omarbete och 

förseningar. Förseningar kan bero på att personal behöver leta materiel, byta ut material, 

leta efter rapporter, kommunicera med andra avdelningar samt dubbeldokumentering på 

flera olika ställen. Den försummade eller bortkastade tiden minskar inte bara 

sjuksköterskornas tid till patientvård utan blir även en bortkastad resurs som kan 

utnyttjas bättre (Storfjell, et al., 2008). 

 

Brister i kommunikation är något som Agarwal, Sands och Schneider (2010) fokuserar 

på i sin studie, som handlar om att finna de kommunikativa flaskhalsarna på sjukhusen. 

I en intervju med nyckelpersoner från intensivvårdsavdelningar var alla eniga om att 

kommunikation var en utmaning på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna menade att 

den största delen av kommunikationstiden gick åt till att hitta personen hon behöver 

kommunicera med. En annan person berättade att det uppstår många fel inom vården på 

grund utav att någon ändrar på något, men glömmer att kommunicerar vidare detta, 

vilket leder till ineffektivitet och ökad risk för misstag. Dålig samordning skapar ett 

ökat missnöje hos personalen, men i slutändan är det alltid patienten som drabbas, då 

dålig samordning kan medföra att patienten inte får reda på sina testresultat i god tid, 

vilket leder till förseningar i patienters utskrivningar (Agarwal, et al., 2010). Agarwal, et 

al. (2010) menar att de största kostnaderna, som åtföljs från en bristande 

kommunikation, finns i sjukskötersketiden och den förlängda vårdtiden. En bra 

samordning visar sig även vara viktigt för att samarbetet mellan olika professioner inom 

sjukhusen skall kunna fungera effektivt (Vu, Harris, Duncan & Sussman, 2007; Tippet, 

2009). Tippet (2009) belyser vikten av god samordning, då flera olika professioner 

inom sjukvården många gånger måste samarbeta för att kunna uppnå en effektiv 

behandling. Genom ett väl fungerande samarbete, professioner emellan, kan 

behandlingen dels bli säkrare och dels uppnå en högre kostnadseffektivitet.  

 

Weiss, Malone, Merighi och Benner (2002) menar att bra samordning, som leder till 

högre effektivitet inom vården är positivt, men för mycket fokus på effektivisering kan 

även göra att etiken i god omvårdnad blir försummad och vårdkvalitén blir sämre. 

Genom att enbart inrikta sig på effektivisering kan det leda till att mindre tid ges till 

utvärdering och övervakning av patienterna. Dessa effektiviseringsinriktningar sker ofta 

i samband med nedskärningar, vilket kan medföra att sjuksköterskor inte hinner med 

spirituellt, psykosocialt och emotionellt stöd som patienter och närstående behöver. 

Storfjell, et al. (2008) menar att om tiden, som anses bortkastad i sjuksköterskornas 

arbete, istället överförs till patientvårdstid, kan det möjliggöra att mer tid kan spenderas 

på utlärning och psykosocialt stöd. 

 

Personalsäkert omvårdnadsarbete 

Administrering av medicin via kanyl räknas till en omvårdnadsåtgärd som utgör en 

säkerhetsrisk för personalen. Säkerhetsrisken sätter inte bara personalens hälsa på spel, 

utan påfrestar även sjukvårdens ekonomi (Glenngård & Persson, 2009; Valls, et al., 

2007). Baserat på en undersökning, gjord på 18 sjukhus i Sverige, utsattes 3,14 per 100 

heltidsanställda, år 2002, för en stickskada inom den svenska sjukvården. Det totala 
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antalet rapporterade stickskador uppskattas årligen kosta den svenska sjukvården runt 

€1,8 miljoner. Kostnaderna går bland annat till undersökningar och behandlingar mot 

Hepatit B, Hepatit C och HIV (Glenngård & Persson, 2009). Glenngård och Persson 

(2009) menar samtidigt att även om detta är en stor påfrestning för den svenska 

sjukvårdens ekonomi, anses det ändå som är en låg siffra, jämfört med många andra 

länder. Studier gjorda i Sverige och i Spanien visar att det finns utrymme för att minska 

den ekonomiska belastningen genom att införa fler säkerhetsanordningar på kanylerna 

(Glenngård & Persson, 2009; Valls, et al., 2007). Valls, et al. (2007) visar i sin studie att 

mer utbildning till personal angående blodsjukdomar och stickteknik, tydligare riktlinjer 

samt mer säkerhetsanordningar kan medföra att antalet stickskador minskar drastiskt. 

Studien påvisar dock att den mänskliga faktorn hos personalen gör att fel ändå kan 

uppstå. Valls, et al. (2007) menar att denna mänskliga bristfaktor, som föranleder en 

stickskada kan ha att göra med brist på kunskap, hög arbetsbelastning eller ett dåligt 

arbetsklimat. 

 

Ryggskador i samband med omvårdnadsarbete är ytterligare exempel på skador som 

sjuksköterskor utsätts för, vilket medför kostnader i samband med sjukskrivningar 

(Guthrie, et al., 2004). Guthrie, et al. (2004) menar också att flest ryggskador inom 

vården uppkommer i samband med patientlyft och då i synnerhet på 

ortopedavdelningar, då svårt sjuka eller skadade patienter i regel inte kan hjälpa till vid 

förflyttningar och det gör att belastningen för sjuksköterskorna blir allt större i samband 

med dessa moment. I undersökningen framkom det att vart tredje vårdarbetare ansåg att 

mer utbildning angående lyftteknik var obefogat och att hela 95 procent av den 

tillfrågade personalen ansåg att de hade tillräckligt med utbildning angående lyftteknik. 

Samtidigt visade det sig att 71 procent någon gång har haft en lyftrelaterad ryggskada 

(Guthrie, et al., 2004). Studien implicerar att mer kunskap inom lyftteknik kan minska 

antalet lyftrelaterade skador hos sjuksköterskor, vilket också minskar sjukvårdens 

utgifter.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar gjordes i Cinahl, PubMed, ABI Informal Global och SweMed+ varpå den 

sistnämnda plockades bort helt, då inga relevanta artiklar kunde finnas i denna databas. 

ABI Informal Global visade sig vara en användbar databas, då studiens syfte hade ett 

hälsoekonomiskt perspektiv. De systematiska sökningarna inleddes med ett tidsintervall 

på fem år mellan 2007-2012. Fem år som tidsintervall valdes dels för att få ett 

nutidsförankrat resultatmaterial och dels för att begränsa antalet träffar. Initialt gjorde en 

osystematisk sökning på 10 år, vilket resulterade i ett flertal träffar. Sökningen 

inkluderades senare i urvalsprocessen, då två utav artiklarna ansågs vara överförbara till 

resultatet. Om samtliga sökningar konsekvent använt tio år som tidsintervall hade 

resultatet troligtvis kommit att påverkas och kan därför ses som en svaghet i arbetet. 

Flertalet av sökorden gjordes via fritext och fritextsökningarna förekom mest frekvent i 

ABI Informal Global. Sökord som relaterades till sjuksköterska och omvårdnad i denna 

databas fick samtliga sökas via fritext, då dessa inte var etablerade ord i denna databas. 
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Ett flertal osystematiska sökningar gjordes initialt under studien. Sökningarna 

synliggjorde bristen på hälsoekonomiska artiklar som förbinds med omvårdnad. Då 

hälsoekonomi inte betraktas som en specifik omvårdnadsåtgärd föranledde det till 

svårigheter med att precisera syftet, vilket också betraktas som en svaghet i denna 

studie. Syftets bredd och bristen på artiklar, där hälsoekonomi sammankopplades med 

omvårdnad, utgjorde svårigheter i att utforma studien. 

 

Sökstrategin gjordes utifrån två kategorier av sökord, där den ena syftade till den 

hälsoekonomiska aspekten och den andra på omvårdnad. Denna strategi ansågs som 

mest lämplig för att få resultatet att knytas till syftet. Efter den systematiska sökningen 

framkom fyra olika teman som utgjorde rubriceringen i resultatet.  

 

Då länders organisatoriska uppbyggnad skiljer sig ses det som en svaghet att enbart tre 

artiklar är från Sverige och sju är från USA, vilket troligen har gett en avspegling i 

resultatet. För att resultatet skall kunna appliceras på den svenska sjukvården har en 

noggrann diskussion förts angående överförbarheten av de befintliga resultatartiklarna. 

Avsaknaden av svenska artiklar kan också ses som en styrka, då andra länders artiklar 

kunde synliggöra möjligheter som kan impliceras inom den svenska sjukvården samt att 

föreliggande studie synliggör bristen på svensk hälsoekonomisk forskning inom 

omvårdnad. Dock är bristen på svenska artiklar anledningen till att ekonomisk statistik 

från andra länder konsekvent uteslutits i resultatet, då ekonomiska summor som bland 

annat omfattar löner och material kan skilja sig mellan länder. Bristen på kvalitativa 

artiklar kan relateras till arbetets syfte, då hälsoekonomi synliggörs mycket via statistisk 

data och därav via kvantitativa artiklar. Bristen på kvalitativa artiklar kan ses som en 

svaghet angående det etiska resonemanget om hälsoekonomi, då detta inte framkommer 

i samma utsträckning i kvantitativa artiklar. 

 

Artiklarna i urval 1 bearbetades individuellt av båda författarna och därefter hölls en 

diskussion om artikeln i fråga kunde användas i resultatet. Denna bearbetning ses som 

en styrka då en eventuell färgning av den andre författarens åsikter om artikeln 

förhindrades. De artiklar som kom med i urval 2 sammanställdes i en 

kvalitetsbedömningsmall enligt Willman, et al. (2011) och med egna ord för att på detta 

sätt kunna plocka ut essentiella delar ur artiklarna som kunde relateras till syftet. När de 

väsentligaste delarna hade plockats ut från resultatartiklarna kunde resultatet börja 

formuleras. I och med att varje författare kunnat skapa sig en egen uppfattning om 

artiklarnas innehåll fördes en diskussion för att se till att ingen missuppfattning om 

artiklarna framkommit. Diskussionen möjliggjorde även en djupare förståelse av 

artiklarna. Valet av annan bearbetningsprocess hade förmodligen inte kommit att spegla 

resultatet, då de fyra olika resultatrubriceringarna framkom redan under 

datainsamlingsprocessen.  

 

Genom att ekonomiska sökord kombinerades med sjuksköterska och omvårdnad, 

framkom lämpliga artiklar som svarade mot syftet, vilket gjorde att valet av 

insamlingsprocess sågs som passande. Dock tog en del av resultatartiklarna upp olika 

interventioner om ett förändrat arbetssätt hos sjuksköterskorna, som kräver ett beslut 

från högre instanser. Dessa artiklar kunde ändock relateras till syftet, då artiklarna som 

finns med i arbetet alla bygger på att synliggöra de möjligheter som sjuksköterskor har 

för att kunna påverka sjukvårdens resurser och sjuksköterskorna innehar en viktig roll i 

samtliga artiklar.  
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Resultatdiskussion 

Artiklarna sammanställdes och granskades utifrån Willman, et al. (2011) 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna bedömdes först 

individuellt för att sedan gemensamt diskutera fram bedömning på grad av kvalité. 

Bedömningen resulterade i en artikel av hög vetenskaplig kvalité, 13 artiklar av 

medelhög vetenskaplig kvalité, samt en bedömdes som låg vetenskaplig kvalité. 

Artikeln, vars vetenskapliga kvalité bedömdes som låg, ansågs ge betydelsefull data till 

föreliggande studie angående materiella kostnader i relation till kostnadseffektivitet, 

varpå denna artikel inkluderades, då detta perspektiv utgjorde en brist i de andra 

resultatartiklarna. I sex artiklar framkom ingen etisk granskning. Dessa artiklar valdes 

att inkluderas i studien på grund av dess relevans till föreliggande studies syfte. 

Anledningen att en etisk granskning inte föreligger i flera utav resultatartiklarna 

berodde på att det inte ansågs vara av betydelse i studier där personers personuppgifter 

inte synliggörs eller att personer i studier uppenbart inte löper risk för skada (SFS 

2003:460). I flertalet utav resultatartiklarna redovisades inget bortfall och kan anses 

vara en svaghet, men då dessa studier, i förhållande till dess studiedesign, inte ansåg att 

bortfallsredovisningen utgjorde relevans för dess resultat valdes de därför att inkluderas. 

En studie redogjorde ett 79 procentigt bortfall men bedömdes som överförbar, då 

sjukhusen som inkluderas i studien varierade i storlek med en jämn utspriddhet över 

Sverige. Inga av de valda artiklarna presenterade sitt resultat ur ett genus, etniskt eller 

kulturellt perspektiv. 

 

Hälsoekonomi handlar enligt Anell (2009) om att uppnå en högre kostnadseffektivitet, 

medans Shamian, et al. (1992) beskriver hälsoekonomi som en metod med avsikt att 

jämföra olika omvårdnadsåtgärder, för att finna vilken som är bäst lämpad. En 

patientcentrerad vård, som syftar till att behandla patienten utefter dennes individuella 

förutsättningar (Willman, 2009), kan därmed vara en bra metod för att uppnå en 

kostnadseffektiv behandling. Lämås, et al. (2010) respektive Sutton, et al. (2007) menar 

att i ett steg för att finna en bra patientcentrerad vård, måste omvårdnadsåtgärder väljas 

utefter patientens förutsättningar och därmed möjliggöra att finna en effektiv behandling 

för varje patient, då alla specifika behandlingar inte lämpar sig till samtliga patienter. 

Val av omvårdnadsåtgärder kan relateras till både hälsoekonomi och livskvalité för 

patienten (Lämås, et al., 2010; Sutton, et al., 2007) och genom att välja 

omvårdnadsåtgärder, utifrån ett patientcentrerat omvårdnadsperspektiv, kan därmed en 

förbättring på livskvalité och hälsoekonomi uppnås.   

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov såväl som fysiska, psykiska, sociala, kulturella samt andliga. Genom 

att tillgodose dessa omvårdnadsbehov, ses varje patient som unik, vilket är en 

förutsättning för att kunna ge en patientcentrerad vård (Olsson, et al., 2009). Olsson, et 

al. (2009) menar att om sjuksköterskor kunde tillvarata patienternas individuella 

resurser, i form av motivation och förutsättningar, kan vårdtiden förkortas. Olsson, et al. 

(2009) syn på patientcentrerad vård stämmer överens med Willman (2009) syn på god 

omvårdnad, vilket innebär att omvårdnadsåtgärder som används i en patientcentrerad 

vård kan ge påverkan på sjukvården utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv och får 

därmed ses som en faktor som kan göra påverkan på hälsoekonomin. 

 

Hälsoekonomi finns enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) till för att hjälpa hälso- 

och sjukvården att fördela sina resurser på ett effektivt sätt. Resultatet belyser flera 
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exempel på dålig resursfördelning, där Pappas (2008) menar att vårdkomplikationer är 

en starkt bidragande orsak. Påtagliga bevis tyder även på att osäker vård från 

vårdpersonalen kan leda till vårdkomplikationer hos patienterna, vilket skapar både 

mänskligt lidande och överflödiga utgifter för sjukvården (Socialstyrelsen, 2006; 

Warburton, 2009). Vårdkomplikationer benämns ur olika perspektiv, där Stone, et al. 

(2007) belyser hur dålig följsamhet med basala hygienrutiner riskerar att förorsaka 

vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner har även visat sig efterföljas dåligt av 

vårdpersonalen inom sjukvården (Curtis, 2008; Stone, et al., 2007). Vidare menar 

Tippet (2009) att vårdkomplikationer kan minskas avsevärt genom tydligare riktlinjer 

och mer förebyggande åtgärder och Jørgensen och Nygaard (2008) belyser hur dåligt 

utförda omvårdnadsåtgärder kan leda till vårdkomplikation. Förebyggande av 

vårdkomplikationer ligger uppenbarligen både på organisations- och individnivå, då 

arbetsgivaren enligt Fransson Sellgren (2009) har ett ansvar att se till att verksamheten 

bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och rutiner, samtidigt som alla inom vården 

måste hjälpas åt för att se till att dessa rutiner och riktlinjer följs. Jørgensen och 

Nygaard (2008) belyser att vårdkomplikationer många gånger kan uppkomma vid 

bristande kompetens från personalen, men frågan är om det är kvaliteten eller 

kvantiteten på bemanningen som spelar störst roll vid uppkomsten av 

vårdkomplikationer. Van den Heede, et al. (2010) menade att en ökad bemanning på 

sjukhusen, kan leda till ett mer kostnadseffektivt och patientsäkert omvårdnadsarbete, 

samtidigt som Hines och Yu (2009) menar att det är en kombination utav kvalité och 

kvantitet på personalen i samband med patientsäkerhet. Arbetsgivaren har till uppgift att 

se till att kvantiteten på bemanningen säkerställer en patientsäker vård, samtidigt som 

den befintliga personalen också har ett ansvar att omvårdnadsåtgärderna utförs på ett 

korrekt och patientsäkert sätt. Detta leder till slutsatsen att hälsoekonomi kan påverkas 

utifrån omvårdnadsåtgärder, men i detta avseende måste ansvaret fördelas på både 

arbetsgivare och befintlig personal.  

 

Patientsäkerhet visar sig vara av betydelse då hälsoekonomi skall relateras till 

omvårdnad. Flertalet av författarna belyser olika faktorer som alla kan relateras till 

patientsäkerhet. Jørgensen och Nygaard (2008) samt Sanada, et al. (2010) belyser båda 

vikten av bra kompetens och mer utbildning hos personalen i relation till 

patientsäkerhet. Stone, et al. (2007) och Tippet (2009) visar i sin studie att tydliga 

riktlinjer kan minska antalet vårdrelaterade komplikationer. Lämås, et al. (2010) och 

Sutton, et al. (2007) påvisar att ickefarmakologiska behandlingsalternativ framför 

läkemedel ibland kan lämpa sig ur ett patientsäkert förhållningssätt, då läkemedel 

många gånger förknippas med biverkningar och Agarwal, et al. (2010) menar att 

patientsäkerheten påverkas negativt vid dålig samordnad vård med bristande 

kommunikation. Ett patientsäkert förhållningssätt innebär indirekt att 

omvårdnadsåtgärderna utförs utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv, då förlängd 

vårdtid dels skapar lidande för patienten samt medför extra kostnader för sjukvården i 

form av lön, mat, mediciner, omvårdnad och administrering (Olsson, et al., 2009). 

Socialstyrelsen (2005) säger att sjuksköterskor skall ha ett patientsäkert förhållningssätt 

i form av att motverka komplikationer och förebygga smitta och smittspridning, vilket 

då talar emot de som anser att ekonomiska frågor i samband med omvårdnad är oetiskt 

(Jacobsson, et al., 2000). Istället för att benämna ekonomin som oetiskt lyfter istället 

Pappas (2008) fram värdet av att få samtliga inom vården mer insatta i sjukvårdens 

ekonomiska problematik, genom att få alla införstådda i hur mycket extra resurser som 

går till vårdrelaterade infektioner. Detta styrks av Warburton (2010), som även belyser 

vikten av att skapa en större öppenhet om kostnaderna inom vården, som enligt Cara, et 
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al. (2011) kan uppnås genom att avdelningschefer och administratörer involverar 

sjuksköterskor mer i den ekonomiska processen, vilket kan öka vårdkvalitén. 

 

Storfjell, et al. (2008) menar att mycket utav sjuksköterskornas tid anses bortkastad, 

vilket innebär att mycket utav patientvårdstiden förbrukas på omarbeten och 

förseningar. Materialhantering, leta efter rapporter, kommunicera med andra 

avdelningar, dubbeldokumentering (Storfjell, et al., 2008), samt kommunikationsbrist 

(Agarwal, et al., 2010) anges som anledningar till den försummade tiden, vilket allt kan 

ses som en dålig samordning på en avdelning. Enligt Ehnfors, et al. (2000) ingår 

samordning i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och om sjuksköterskan kan bidra 

med en bra eller förbättrad samordning kan hon därmed bidra till att arbetstiden fördelas 

mer effektivt. Därmed kan en god samordning ses som en faktor som kan påverka 

sjukvården utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv.  

 

Om Olsson, et al. (2009) intervention, angående att förkorta vårdtiden, sätts i relation 

med den syn på effektivisering som Weiss, et al. (2002) framhåller, finns det även en 

negativ synvinkel kring att förkorta vårdtider. Weiss, et al. (2002) tar upp 

effektivisering som något positivt, men belyser även att för mycket fokus på 

effektivisering kan äventyra vårdkvalitén samt etiken i god omvårdnad. För att hindra 

denna effektiviseringsproblematik har riksdagen därför infört en prioriteringsordning, 

vilket säger att människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen står över 

kostnadseffektivitetsprincipen (SOU, 2001:8). För sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal är det viktigt att rätta sig efter prioriteringsordningen, då omvårdnad utan 

kvalité istället kan medföra komplikationer hos patienterna, vilket leder till längre 

vårdtid (Pappas, 2008) och som tidigare benämnts kunna ge negativ påverkan utifrån ett 

hälsoekonomiskt perspektiv.  
 

Enligt Ehnfors, at al. (2000) ingår bland annat läkemedelshantering som en 

omvårdnadsåtgärd i den VIPS-modell som den svenska sjukvården använder sig utav 

(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Säkerhetsriskerna vid administrering av medicin 

via kanyler är hög och utgör även en kostnadsfråga för sjukvården (Glenngård & 

Persson, 2009; Valls, et al., 2007). Även omvårdnadsmoment som inkluderar patientlyft 

och patientförflyttningar har visat sig utgöra en säkerhetsrisk för personalen (Guthrie, et 

al. 2004). Såväl Glenngård och Persson (2009) respektive Valls, et al. (2007) menar att 

det finns mycket som kan göras i förebyggande syfte vid stickskador, men många 

gånger anses det mänskliga elementet vara en avgörande faktor (Valls, et al., 2007). 

Denna mänskliga faktor kan bero på felaktigt eller slarvig användning av kanyler, som i 

sin tur kan bero på hög arbetsbelastning, dåligt arbetsklimat eller kunskapsbrist (Valls, 

et al. 2007). Skaderisken i samband med stickskador kan också medföra psykiska 

konsekvenser för vårdpersonalen, som kan uppleva en ökad stress och oro efter en 

stickskada (Sohn, Kim, Kim & Han, 2006), vilket även kan leda till att 

patientsäkerheten försämras, då stress kan föranleda till mer misstag inom vården 

(Pappas, 2008). Guthrie, et al. (2004) visade genom en studie, gjorde på ett sjukhus i 

USA, att hela 95 procent ansåg att de redan hade tillräckligt med kunskap angående 

lyftteknik, samtidigt som 71 procent menade att de någon gång har haft en lyftrelaterad 

ryggskada. Detta kan tyda på att sjukvårdspersonal hyser en alltför stor tilltro till sin 

egen förmåga. Dock skall inte alltför stora paralleller dras utifrån detta då studien enbart 

är gjord på ett sjukhus i USA. Bra kompetens överensstämmer dock inte med att ha en 

övertro på sin egen förmåga, då kompetens innebär ”förmåga och vilja att utföra en 

uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Socialstyrelsen, 2005, s. 7). 
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Bristande kompetens har också tidigare i studien förknippats med försämrad 

patientsäkerhet (Jørgensen & Nygaard, 2008).  

 

Även om personalen i fråga har ett individuellt ansvar för sin egen säkerhet vid olika 

omvårdnadsåtgärder, är personalsäkerheten även något som arbetsgivaren och 

organisationen har ett ansvar för, då dessa måste se till att verksamheten bedrivs enligt 

gällande lagar och författningar (Fransson Sellgren, 2009). Arbetsmiljölagen säger att 

”teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall” 

(SFS 1977:1160 i.s.). Säkerhetsanordningar, mer utbildning och tydligare riktlinjer visar 

sig alla minska antalet stickskador (Valls, et al., 2007). Likaså visar det sig att ökad 

kunskap, genom att införa mer utbildning angående lyftteknik, kan minska antalet 

ryggskador bland vårdpersonalen (Guthrie, et al., 2004). Utbildning, tydligare riktlinjer 

samt fler säkerhetsanordningar får alla anses ligga på arbetsgivarens ansvarsområde och 

inte på enskilda sjuksköterskor. Slutsatsen av detta blir att ansvaret för 

personalsäkerheten får fördelas både på vårdpersonalen och organisationen, då 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har ett ansvar att tillämpa de 

säkerhetsanordningar samt att följa de riktlinjer som arbetsgivaren upprättar. Då 

sjukvårdens ekonomi kan påverkas negativt vid brister i personalsäkerheten bör 

samtliga sjuksköterskor uppmuntras till att utföra omvårdnadsåtgärder utifrån ett 

personalsäkert tillvägagångssätt och därmed kan ett personalsäkert omvårdnadsarbete 

ses som en faktor som kan påverka hälsoekonomin.  

 

Konklusion 

Sjuksköterskan kan med hjälp av omvårdnadsåtgärder ge påverkan ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv; genom att vårda patienter utifrån ett patientcentrerat 

tillvägagångssätt med hänsyn till deras individuella förutsättningar, säkerställa en 

patientsäker vård, vilket kan uppnås genom att följa riktlinjer och sträva efter mer 

kompetens och utbildning, bidra till en bra samordning samt utföra 

omvårdnadsåtgärder utifrån ett personalsäkert arbetssätt. Sjukvården som arbetsgivare 

behöver däremot i vissa avseenden skapa förutsättningar för att sjuksköterskan ska 

kunna arbeta hälsoekonomiskt. Dessa förutsättningar kan vara att upprätta riktlinjer, 

införa mer intern utbildning, finna en lämplig bemanningsnivå och skapa en mer 

öppenhet, genom att involvera sjuksköterskorna mer i de hälsoekonomiska frågorna.   

Därför bör sjuksköterskor uppmuntras till att tänka mer hälsoekonomiskt i samband 

med hennes omvårdnadsåtgärder. 

 

Implikation 

Uppenbarligen finns det en hälsoekonomisk påverkan utifrån sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder och därför borde mer forskning inom detta område göras. Om 

grundutbildningen kunde upplysa mer om hur sjuksköterskans omvårdnadsarbete har en 

hälsoekonomisk anknytning, kan framtidens sjuksköterskor förhoppningsvis vara med 

och bidra till en bättre resursfördelning, vilket kommer att höja kvaliteten på Sveriges 

framtida hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården bör också uppmuntra dagens 

yrkesverksamma sjuksköterskor till en större hälsoekonomisk medvetenhet, vilket kan 

bidra till en förbättrad vårdkvalité.   
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En deduktiv retroperspektiv studie där 

de jämförde sex olika typer av 

kompressions behandlingar.  Hur hög 

kostnaden av material och kostnader för 

arbetskraft blev. Denna jämförelse 

är kopplad till European Wound 

Management Association (EWMA) 
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Sex olika kompressionsbehandlings 

metoder jämfördes i tre olika patientfall.  

 

Inget bortfall redovisades. 

Studien kom fram till att en reduktion av 

ödem ska ske genom att använda 

bandage med flera lager. Men även 

tillämpa kompressionsstrumpor till 

sårbehandling, då de säkerställer den 

högsta säkerheten när de inte kan 

appliceras med ett felaktigt tryck. 

Strumporna är även effektiva genom att 

upprätthålla jämt tryck över tid och ger 

den högsta graden av efterföljsamhet 

samt många patienter kan klara av att 

hantera strumporna själva. Den 

övergripande kompressionsbehandling 

ska fungera oberoende av vilka 

kvalifikationer sjuksköterskorna har. 

Men mer komplicerade sår skall 

behandlas av sjuksköterskor som är mer 

kvalificerade i vävnadsskador.  

Systemen kan spara mycket arbetskraft 

och se till att få mer värde 

för pengarna. Särskilt när det gäller 

till antalet omvårdnadstimmar. 
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livskvalitet (HRQoL) för 
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uppskatta 

kostnadseffektiviteten 

jämfört med två 

alternativa scenarion. 

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 

utvärderades och den ekonomiska 

utvärderingen samlades in genom en 

prospektiv och randomiserad 

kontrollerad studie. En 

interventionsgrupp fick magmassage 

och en kontrollgrupp fortsatte med sina 

normala behandlingsmetoder. 

 

60 personer med förstoppning, på 

vårdcentraler och vårdhem, fördelades 

på en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

 

Totala bortfallet blev 10 personer, varav 

två drog sig ur innan studien påbörjades.   

Behandling av förstoppning måste ses 

som en individbaserad behandling. 

Magmassage visar hur som helst en 

ökning i hälsorelaterad livskvalité 

(HRQoL) samt att behandlingen är mer 

kostnadseffektiv än traditionell 
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Kostnadseffektiviteten på 

massagebehandling i den kliniska miljön 
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Metoden grundar sig på en kvasi-

experimentell, prospektiv design En 

kostnadseffektivitetsanalys gjordes 

mellan en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen 

bestod av en före och en efter design, 

för att kunna mäta skillnaden i kostnad 

och effekt av behandling. 

Interventionsgruppen var en nytänkande 

integrerad vårdkedja. Interventionen 

grundade sig på ett individbaserat 

rehabiliteringsprogram som grundas på 

patienternas motivation och 

förutsättningar för rehabilitering. Varje 

multidisciplinärt team bestod av 12 

personer med olika yrkesområden.  

 

Urvalet bestod utav 112 patienter, 65 år 

eller äldre, med nytillkommen 

höftfraktur. 

 

Tre patienter dog i kontrollgruppen och 

redovisades som bortfall.  

Genom att använda sig av en 

patientcentrerad integrerad vårdkedja, 

med ett tätt samarbete, kommer en 

effektivare vård att uppnås till en 

betydligt mindre kostnad. Den 

huvudsakliga inbesparingen gjordes 

genom en förkortad vårdtid. Mindre 

inbesparingar gjordes på de medicinska 

insatserna. Interventionsgruppen 

resulterade i att fler patienter uppnådde 

ADL-nivå A-C, jämfört med 

kontrollgruppen. Patientintervjuerna 

visade sig vara effektiv i behandlingen 

då den individanpassade 

rehabiliteringen grundar sig på 

intervjuerna. I kontrollgruppen 

tillämpades standardvårdplanen. 

Om sjuksköterskorna riktar sin 

uppmärksamhet till varje patients egna 

resurser och motivering för 

rehabilitering, finns det stora 

möjligheter till en effektivare och 

förkortad vårdtid.    

Hög 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

USA 

Cinahl 

Pappas, S. H. The cost of nurse-

sensitive adverse 

events. 

Syftet var att upprätta en 

metod som kunde 

användas för att få fram 

vad varje vårdrelaterad 

skada kostar sjukhuset. 

Syftet var också att 

kontrollera vilken 

bemanningsnivå av 

sjuksköterskor som är 

mest lönsam för 

sjukhuset genom att 

utreda hur mycket 

vårdkvalitén ökar och 

sjukvårdsrelaterade 

skador minskar och på 

detta sätt få fram den 

mest kostnadseffektiva 

bemanningsnivån.   

En icke-experimentell, deskriptiv 

undersökning gjordes för att undersöka 

patientkostnader och sambanden mellan 

vårdrelaterade skador, 

sjuksköterskebemanning och kostnader. 

Klinisk data och finansiella rapporter 

inhämtades från sjukhusens databaser. 

Tre diagnosrelaterade patientgrupper 

(medicin, kirurgi och ortopedi) stod i 

fokus för analysen och fem typer av 

vårdrelaterade skador analyserades 

tillsammans med dess kostnader, med 

målet att få fram den faktiska kostnaden 

för varje uppkommen vårdrelaterad 

skada.  

 

3230 patienter från sex avdelningar, 

fördelat på två sjukhus. 

 

735 patienter redovisades som bortfall, 

då riskbedömning på deras fysiska 

status glömde att göras på dessa.   

Vårdrelaterade skador i den medicinska 

patientgruppen uppkom till 21,5 procent 

och 14,4 procent i den kirurgiska (även 

ortopedpatienterna räknas in i det 

kirurgiska resultatet). Båda grupperna 

hade urinvägsinfektion som den 

vanligaste åkomman. Patientens ålder 

och ursprunglig skada spelade roll i hur 

sannolikt det var att de drabbas av en 

vårdrelaterad skada. Varje vårdrelaterad 

skada i den medicinska gruppen kostade 

i genomsnitt $1029 och $903 i den 

kirurgiska. Vårdrelaterade skador är 

mycket kostsamt för sjukhusen och kan 

undvikas med rätt kvalité av vård och 

kvantitet av sjuksköterskor.  

Medel 



  

 
 

                Bilaga C7 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Japan 

Cinahl 

 

 

 

Sanada, H., 

Nakagami, G., 

Mizokami, Y., 

Minami, Y., 

Yamamoto, A.,  

Oe, M., 

Kaitani, T., & 

Iizaka, S. 

Evaluating the 

effect of the new 

incentive system 

for high-risk 

pressure ulcer 

patients on wound 

healing and cost-

effectiveness: a 

cohort study. 

 

Syftet var att utvärdera 

effektiviteten och 

kostnadseffektiviteten i 

ett incitamentsprogram 

för trycksårs behandling, 

som fokuserade på 

behandling som utfördes 

av trycksårsutbildade 

sjuksköterskor; hur väl 

trycksåren läkte och hur 

höga 

sjukvårdskostnaderna 

blev. 

Prospektiv kohortstudie med två 

grupper, där sårläkning och 

sjukvårdskostnader granskades under tre 

veckor. 

 

39 institutioner införde det nya 

incitamentsystem och 20 institutioner 

agerade som kontroll. Varav 67 

patienter som led av svåra trycksår 

ingick i den införda gruppen och 38 

patienter ingick i den icke-introducerade 

gruppen. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Det nya incitamentsystemet var 

associerad med snabbare läkning. 

Studien visade även att detta system 

skulle kunna minska medicinska 

kostnaderna för behandling av svåra 

trycksår.  

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

USA 

PubMed 

 

 

 

Stone, P. W., 

Hasan, S.,  

Quiros, D., & 

Larson, E. L. 

Effect of guideline 

implementation on 

costs of hand 

hygiene. 

Syftet var att (a) jämföra 

kostnaden av handhygien 

på sjukhus där 

handhygien efterlevs på 

olika nivåer samt i vilken 

utsträckning 

handdesinfektion 

används och (b) 

undersöka sambanden 

mellan sjukhusens 

hygienegenskaper och 

hur handhygien efterlevs 

samt frekvensen av 

handsprit används.  

Prospektiv studie med en deskriptiv 

statistikanalys. En projektansvarig 

person studerade alla utvalda sjukhus 

efterföljsamhet av handhygien med 

hjälp av Hand Hygiene Observation 

Instrument och undersökte i vilken 

utsträckning sjukhusen efterföljde 

Centers for Disease Control preventions 

(CDC) riktlinjer om handhygien och 

kostnaden för detta. 

 

40 akutsjukhus, spritt över hela USA, 

som efterföljt CDC:s riktlinjer i minst 

tre år. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Även om handsprit är dyrare än tvål ses 

detta som mer kostnadseffektivt då tvål 

inkluderar pappersanvändning också. 

Papper är för övrigt det hygienmaterial 

som det läggs ut mest pengar på.  

 

Kostnaderna för vårdrelaterade 

sjukdomar i USA uppskattas idag ligga 

en bra bit över $6,5 miljarder per år. 

Även om kostnaderna för handhygien är 

en stor kostnad för sjukhusen är det 

avsevärt dyrare att behandla en patient, 

drabbad av en vårdrelaterad smitta, 

jämfört med hygienkostnaderna för 

varje enskild patient. 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

USA 

Cinahl 

 

 

 

Storfjell, J. L., 

Omoike, O., & 

Ohlson, S. 

The balancing act: 

Patient care time 

versus cost 

Syftet var att beräkna hur 

mycket tid och kostnader 

som sjuksköterskor på 

medicin- och 

kirurgavdelningar lägger 

på olika aktiviteter och 

hur mycket av denna tid 

som gick förlorad på 

aktiviteter som inte är av 

värde och även vad detta 

kostade. 

Ett aktivitets baserat 

kostnadstillvägagångssätt utfördes för 

att mäta hur sjuksköterskors tid var 

fördelad mellan olika aktiviteter. En 

fokusgruppsmetod användes där 

aktivitetsinformationen samlades in från 

en representativ grupp sjuksköterskor. 

 

Tre sjukhus med 14 medicin- och 

kirurgavdelningar. Fokusgrupperna 

bestod av 5-6 rutinerade sjuksköterskor 

som jobbat minst ett år på sin avdelning. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Mer än en tredjedel av 

sjuksköterskornas tid ansågs inte vara 

värdefull tid. Vilket definieras som den 

tid då sjuksköterskor spenderar sökande 

efter leveranser, spårar rapporter, 

kommunicerar med andra avdelningar, 

dokumentation av samma information 

på flera ställen, omarbetningar och 

förseningar. 

Studien visade även att sjuksköterskor 

tillbringade mer tid med stödjande 

aktiviteter såsom samordna vård och 

klinisk dokumentering än att ge 

patienterna vård. Minst tid spenderades 

på patient utbildning och psykosocialt 

stöd.  

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

England 

Pubmed 

Sutton, D., 

Dumbleton, S., & 

Allaway, C 

Can increased 

dietary fibre reduce 

laxative 

requirement in 

peritoneal dialysis 

patients? 

Syftet var att undersöka 

om fiber kan minska 

behovet av laxermedel 

hos peritonealdialys 

patienter.  

En intervention bestående av tre steg för 

att ta reda på i hur stor utsträckning 

peritonealdialys patienter påverkas av 

förstoppning och hur ökning av fiber i 

deras diet påverkar deras användning av 

laxermedel. Steg ett var att undersöka 

tarmvanor och kostnader för laxermedel 

innan interventionen. Steg två var en 

ökning av fiber genom fibertillägg, för 

att se påverkan på tarmvanor och 

laxermedelskostnader. Steg tre var att 

inkludera mat med högt fiberinnehåll för 

att undvika fibertillägg. 

 

126 patienter som hade haft 

peritoenaldialys i minst tre månader 

tillfrågades. Varav 70 svarade och av 

dessa var det 46 patienter som uppfyllde 

kravet på att använda laxermedel 

regelbundet. Av dessa patienter valde 23 

att delta. 

 

23 patienter valde att inte delta. 

Studien visade att peritoenaldialys 

patienter kan använda fibertillägg 

istället för laxermedel. De flesta 

patienterna föredrog fibertillägget och 

det gav även bättre resultat. Men 

kostnaden för fibertillägg var högt och 

flera av patienterna lyckades inte gå 

över till fiberrikkost utan ett fibertillägg. 

Anledningen till att de inte lyckades gå 

över till fiberrikkost var att 

peritoenaldialys patienters har 

vätskerestriktioner, mineralrestriktioner 

och även några ogillade smaken av 

fiberrikmat. Vinsterna av att undvika 

laxermedelsbiverkningar är inte 

medräknade i undersökningen och kan 

ha påverkat interventionens 

kostnadseffektivitet. 

Medel 



  

 
 

                    Bilaga C11 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

Cinahl 

Tippett, A. W. Reducing the 

incidence of 

pressure ulcers in 

nursing home 

residents: A 

prospective 6-year 

evaluation 

Syftet med studien var 

att visa hur stor 

förekomsten av trycksår 

var i ett vårdhem och 

beskriva de observerade 

effekterna av 

förbättringsarbetet för att 

minska trycksår. 

En longitudinell studie med mätningar 

före och efter en intervention. Där de 

varje vecka under sex år samlade 

information om antalet boende, sårtyper 

och sårstorlek. Trycksår var 

kategoriserade som antingen befintligt 

vid ankomst eller uppkommet på 

avdelning. De graderades mellan steg 1-

4 enligt riktlinjer från National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Två år 

efter studiens start implementerades ett 

nytt vård program. Där en 

interdisciplinär grupp sammansattes för 

att lära ut hur personalen skulle bedöma, 

behandla och förebygga trycksår. 

 

Det genomsnittliga patientantalet var 

137 patienter på vårdhemmet. Med 3234 

patienter före interventionen och 6446 

patienter efter. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Den totala effekten av 

trycksårsprogrammet resulterade i en 

minskning av trycksår med 99 procent, 

vilket blev en nästintill eliminering av 

problemet. Resultat vid vårdhemmet 

visade att förekomsten av trycksår kan 

minskas betydligt och vara långvarig 

förbättring genom att ändra kulturen i 

organisationen och anta evidensbaserade 

åtgärder. 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Spanien 

Cinahl 

Valls, V., 

Lozano,M. S., 

Yánez, R., 

Martínez, M. J., 

Pascual, F., 

Lloret, J., & 

Ruiz, J. A. 

  

Use of safety 

devices and the 

prevention of 

percutaneous 

injuries among 

healthcare workers 

Undersöka effektiviteten 

i att implementera 

säkerhetsanordningar på 

sprutor, avsedda för att 

motverka perkutana 

skador.  

En kvasiexperimentell studie med en 

före- och efter interventionsperiod, där 

varje period utvärderades under sex 

månader. Ingen randomisering gjordes i 

studien. Under sex månader innan 

interventionen sammanställdes antalet 

stickskador per 100 000 sticktillfällen, 

då de nya säkerhetsanordningarna 

tillkommit samt att personalen fått 

kurser om säkerhet, blodsjukdomar och 

stickteknik, gjordes liknande 

sammanställning under sex månader. 

Under interventionen utsågs en 

sjuksköterska per avdelning att 

sammanställa alla fall av stickskador. 

 

Urvalet är ett sjukhus med en 

vårdpersonalstyrka på runt 1000 

personer. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Under interventionsperioden skedde en 

minskning med 88,3 procent av totala 

antalet perkutana skador på sjukhuset.  

Att använda säkerhetsanordningarna på 

de olika sprutorna på ett korrekt sätt 

visade sig vara ett effektivt sätt att 

förebygga perkutana skador. 

Riskreduceringen bedömdes till 93 

procent jämfört med perioden innan 

interventionen. Anledningen till de 

skador som uppkom under 

interventionen ansågs bero på felaktig 

eller bristfällig användning av 

säkerhetsanordningen eller på 

vårdpersonalens felaktiga beteende som 

i sin tur beror på bristfällig kunskap 

eller på ett dåligt arbetsklimat i form av 

stress. Utbildning om Hepatit, HIV och 

AIDS samt förbättrade riktlinjer 

resulterade i mindre skador. 

Säkerhetsanordningarna på sprutorna 

visade sig dock ge en tre gånger så hög 

kostnad vid beställning av stickmaterial. 

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Australien 

PubMed 

 

 

 

Vu, T., 

Harris, A.,  

Duncan, G., & 

Sussman, G. 

Cost-effectiveness 

of multi-

disciplinary wound 

care in nursing 

homes: a pseudo-

randomized 

pragmatic cluster 

trial. 

Utvärdera kostnads-

effektiviteten och 

sårläkningen hos 

patienter som behandlas 

av ett multidisciplinärt 

sårläkningsteam på ett 

sjukhem från ett 

hälsosystems perspektiv. 

Pseudo-randomiserad pragmatisk 

kluster studie med 20 veckors 

uppföljning. 

 

342 okomplicerade ben- och trycksår 

hos 176 personer fördelade på 44 

vårdhem. 180 sår hos 94 personer 

fördelades till interventionsgruppen och 

resterande fördelades till 

kontrollgruppen. 

 

Inget bortfall redovisades. 

En standardiserad sårbehandling på 

bensår och trycksår som utförts av ett 

sårutbildat multidisciplinärt team, 

bestående av sjuksköterskor och 

apotekare, leder till en effektivare 

sårläkning och reducerade 

vårdkostnader.  

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

USA 

ABI inform 

global 

Agarwal, R.,  

Sands, D. Z., & 

Schneider, J. D. 

Quantifying the 

economic impact of 

communication 

inefficiencies in 

U.S. hospitals 

Målet var att utveckla en 

modell som mäter 

bristfällig 

kommunikationskostnad 

i sjukvården 

En flerstegsstudie genomfördes för att 

skapa en modell som kunde mäta hur 

mycket av sjukhusens slösande av 

resurser som kunde tillskrivas till dålig 

kommunikation. Steg 1 fokuserade på 

tidigare studier inriktat på 

kommunikation i sjukhusmiljö, som 

sedan följdes upp av steg 2, där 

intervjuer genomfördes med 

nyckelpersoner på sju sjukhus. 

Uppgifterna från steg 1 och 2 

kombinerades för att skapa en 

övergripande modell som kunde göra en 

ekonomisk analys av bristfällig 

kommunikation. 

 

Intensivvårdsavdelningar på sju sjukhus 

och datainsamling med nyckelpersoner 

genom timlånga intervjuer. 

 

Inget bortfall redovisades. 

Sjukhusadministratörer och andra 

beslutsfattare behöver prioritera att 

identifiera flaskhalsar och problem i 

kommunikationen. Studien visade att de 

amerikanska sjukhusen förlorar mer än 

$12 miljarder per år som ett resultat av 

kommunikationsineffektivitet. Med 

tanke på att sjuksköterskor är de primära 

vårdgivare på sjukhus och fungerar som 

samlingspunkt för att samordna 

patientens vård, så beräknas 

sjuksköterskors 

kommunikationsineffektivitet till cirka 

$4,9 miljarder årligen. Studien säger att 

tekniker som syftar till att förbättra 

kommunikationseffektivitet på sjukhus, 

bör vara i fokus för kommande 

investeringar. 

Medel  

 


