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Sammanfattning I Sverige har alla rätt till en god och 

patientsäker vård. För att försäkra 
patienter i Sverige om att de får en 
patientsäker vård är det därför viktigt 
att den legitimerade sjuksköterskan 
utnyttjar kunskap och kompetens på 
bästa sätt. Vilka faktorer i 
sjuksköterskans kompetens lägger 
grunden för en patientsäker vård?  
Syftet med litteraturstudien var att 
belysa hur sjuksköterskans kompetens 
påverkar patientsäkerheten. 
Problemområdet har studerats i form 
av en litteraturstudie. I resultatet 
framkom olika faktorer i 
sjuksköterskans kompetens som 
påverkade patientsäkerheten, vilka var 
förmåga att behärska ledarskapsrollen, 
att kommunicera med medarbetare, 
evidensbaserad omvårdnad och 
tekniska hjälpmedel. Hur 
sjuksköterskan förhåller sig till dessa 
lägger grunden för en patientsäker 
omvårdnad.  Vården är en föränderlig 
bransch där nya rutiner ofta 
implementeras. Vidare forskning 
behövs ständigt för att möta 
morgondagens behov för att uppnå 
Hälso- och sjukvårdslagens mål om en 
god och patientsäker vård.  
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Abstract Everybody has the right to a  patient 

safe care in Sweden. To ensure 
patients in Sweden that they get a 
patient safe care, it is important that 
the RN use their knowledge and skills. 
What factors in the nurse's 
competence contribute to a patient 
safe care? 

 
The purpose of this study was to high 
light how nurse competence affect 
patient safety. The purpose of this 
study has been studied in the form of 
a literature review. The results 
revealed different factors in the 
nurse's competence that affected 
patient safety. The ability to master 
the leadership role, communicating 
with coworkers, evidence based 
nursing and technical skills. How 
nurse relate to these affect patient 
safety. Health care is dynamic where 
new procedures are often 
implemented and further research is 
needed constantly to meet the needs 
of tomorrow to meet the health care 
law's goal of a patient safe care. 
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Inledning 
För att uppnå Hälso- och sjukvårdslagens mål om att alla har rätt till god och säker vård på 
lika villkor, är det viktigt att se till att sjuksköterskor har en fortsatt god kompetens inom 
omvårdnad (SSF, 2010a). Omvårdnadsforskning idag går snabbt framåt, vilket ställer stora 
krav på sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskan ska 
kontinuerligt uppdatera kompetensen för att möta den nya kunskapsutvecklingen och 
tillhandahålla säker vård. 
Patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans kompetens vilket innebär att det är av största 
vikt att även sjuksköterskans kompetens utreds för att kunna säkerställa en god och 
patientsäker vård (Islamoska, Nilsson, Sjöström & Willman, 2009). Svensk sjukvård bygger 
på en grund där målet enligt Hälso- och sjukvårdslagen är att uppnå god hälsa och vård på 
lika villkor [HSL] (SFS 1982:763 § 2). Detta innebär en kvalitativt god vård eller 
omvårdnad med en god hygienisk standard och att tillgodose patienters behandlingsbehov. 
Kontinuitet och trygghet är viktiga delar i den omvårdnad som ges och att patientsäkerheten 
ska vara hög i alla verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs. För att kunna ge en 
kvalitativt god omvårdnad behövs vårdpersonal med goda kunskaper inom omvårdnad och 
säkerhet. Sjuksköterskans arbete regleras av examensmålen, lagar och författningar. Ett 
etiskt förhållningssätt och kritiskt tänkande av sjuksköterskan är betydelsefullt i mötet med 
patienter i olika situationer. Omvårdnaden som ingår i sjuksköterskans kompetensområde 
ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. I sjuksköterskans dagliga arbete måste 
risker vad gäller patientsäkerheten uppmärksammas och åtgärdas (ibid.).  

Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot vårdskada (SFS 2010:659). Vårdskada 
är en skada patienten drabbats av under kontakt med hälso- och sjukvården. Detta innebär 
psykisk eller fysisk skada, lidande och dödsfall som hade kunnat undvikas om korrekta 
åtgärder utförts. Årligen beräknas det inträffa 100 000 vårdskador i Sverige ex. fallskada, 
brister i omvårdnad samt försenad eller utebliven behandling (SKL, 2011a). Konsekvenserna 
för patienten kan vara att vårdskadan leder till död eller bestående men. 
 

Bakgrund 

Sjuksköterskans kompetens 

Kompetens förklaras i Svenska akademiens ordlista [SAO] (2006) som att vara skicklig, 
duglig och behörig för en uppgift. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska förklaras sjuksköterskans kompetens som förmågan att via teoretisk kunskap 
och erfarenhet kunna och vilja utföra de uppgifter som yrkeslivet kräver (Socialstyrelsen, 
2005). Sjuksköterskan ska genom erfarenhet, omdöme och förståelse kunna omsätta 
kunskap och färdigheter till handling. Dessutom ska sjuksköterskan känna till fakta och med 
hjälp av olika metoder och bakgrundskunskap omsätta teori till praktik. Den legitimerade 
sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen bemästra tre huvudsakliga 
arbetsområden; förmågan att applicera teoretisk kunskap i praktiken, bidra till forskning och 
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utveckling samt slutligen kunna agera som ledare i arbetslaget (Socialstyrelsen, 2005). 
Sjuksköterskan ska ha en helhetsbild, ett etiskt förhållningssätt med en humanistisk 
människosyn samt visa omsorg och respekt för patienten och närstående. Sjuksköterskan ska 
använda kompetensen för att göra omvårdnaden mer patientsäker (Randolph et al., 2012).  

Simuleringsövningar kan ge sjuksköterskan förmåga att förstå och använda kompetensen i 
olika omvårdnadssituationer, vilket kan skapa förståelse för innebörden av patientsäkerhet 
och säker omvårdnad (Randolph et al., 2012). Genom att ta tillvara på de grundläggande 
principerna för sjuksköterskans kompetens och tydliggöra dessa, ges möjlighet för en mer 
patientsäker omvårdnad.  
Sjuksköterskan ska kunna de styrdokument som formar yrkesutövandet (Socialstyrelsen, 
2005). Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av lagar, riktlinjer, förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd. Sjuksköterskans ansvar är att säkerställa att 
omvårdnadsarbetet bygger på god omvårdnad, respekt för individen och ett etiskt 
förhållningssätt (SSF, 2007). Sjuksköterskan bär ett egenansvar för att kontinuerligt hålla sig 
uppdaterad för att bibehålla sin kompetens och ge god omvårdnad.  
Omvårdnad skall bedrivas på lika villkor (SFS 1982:763). Omvårdnaden skall utformas så 
att den värnar om patientens autonomi, uppnår kontinuitet samt är individuellt anpassad. Det 
är sjuksköterskans uppgift att ta fram och arbeta efter den senaste forskningen så att den 
kliniska omvårdnaden är god och evidensbaserad (SFF, 2007). Det ligger i sjuksköterskans 
yrkeskunnande att ingripa för att skydda individen eller familj när hälsan hotas.  
 

Kärnkompetenser 

Sjuksköterskeutbildningen bygger på en strategi och i enlighet med den ska grunden till 
sjuksköterskans kompetens formas (SSF, 2010a). Utbildningen ska bygga på de sex 
kärnkompetenserna som identifierar vårdens olika professioner: personcentrerad omvårdnad, 
samverkan i team, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap för utveckling, säker 
omvårdnad och informatik.  
Personcentrerad omvårdnad bygger på att patienten möts i sitt sammanhang på en grund av 
respekt, integritet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 2009). Vården ska läggas upp och 
ske i samråd med patienten för att anpassas individuellt. Vårdgivarna ska sträva efter 
kontinuitet för patienten. Kommunikation mellan patient och omvårdnadspersonal är en 
förutsättning för god omvårdnad. I mötet med patienten ska sjuksköterskan använda den 
etiska och moraliska kompetensen samt ett personligt förhållningssätt till vårdandet för att 
möta patienten i sitt sammanhang (SSF, 2009). Det ingår i sjuksköterskans arbete och 
utbildning att lära sig kommunicera med andra professioner i vården och kunna agera i ett 
teambaserat arbete (Sulosaari, Suhonen & Leino-Kilpi, 2010). Det är som sjuksköterska 
viktigt att kunna kommunicera såväl interdisciplinärt som med patienter.  
 
Forskningsutvecklingen inom Hälso- och sjukvården är omfattande och ställer stora krav på 
omvårdnadspersonal idag (SBU, 2013). Den evidensbaserade vården [EBV] försäkrar 
patienter om att de får bästa tillgängliga omvårdnad. EBV är ett förhållningssätt där 
behandlingsstrategier granskas kritiskt, ur vetenskaplig synpunkt. Behandling skall vila på 
den senaste vetenskapen som visat sig ha bevisad effekt genom beprövad erfarenhet. 
Sjuksköterskor som tillämpar EBV har lättare att organisera sitt arbete samt införa nya 
rutiner som är evidensbaserade (Wallen, Mitchell,  Melnyk, Fineout-Overholt, Miller-Davis, 
Yates & Hastings, 2010). 
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Förbättringskunskap för utveckling är ett led i att göra omvårdnaden säker (SSF, 2010b). 
Målet är att resurser till omvårdnadsforskningen ska förstärkas. Varje sjuksköterska ska 
under sin utbildning vara forskningskonsument. Nya projekt görs inom 
omvårdnadsforskning för att skapa metoder och för att säkra vården. Forskning skall 
tillämpas så att ny kunskap kan appliceras i praktiken. Den här typen av forskning leder till 
ett minskat kunskapsglapp mellan teori och praktik (ibid.).  
  
Utbildningen ska bygga en teoretisk ram för sjuksköterskor, ett etiskt förhållningssätt samt 
möjlighet att skapa förutsättningar att bygga erfarenheter i vårdmiljö och lägga grunden till 
den framtida kompetensen, för att säkerställa patientsäkerheten (SSF, 2010a). 
 

Patientsäkerhet 
 

Patientsäkerheten ska hålla hög standard i alla verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs 
(SFS, 2010:659). Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot vårdskada. Med 
vårdskada innebär det att patienten drabbas av skada under vistelse inom hälso- och 
sjukvården vilket kan innebära såväl psykisk eller fysisk skada, lidande eller dödsfall som 
hade kunnat förhindras om korrekta åtgärder utförts. Vårdgivaren är skyldig att bedriva sin 
verksamhet på ett planerat patientsäkert tillvägagångsätt (ibid.). Patientsäkerheten skall 
planeras, ledas och kontrolleras av verksamheten så att den håller kraven på god vård enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Vårdgivaren ska se till att patienter skyddas från 
vårdskada genom att arbeta i förebyggande syfte (SFS, 2010:659). Om vårdskada inte kan 
förhindras omedelbart ska tidsplan med åtgärder upprättas. Patientsäkerhetsarbetet ska 
dokumenteras där vårdgivaren beskriver hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom 
verksamheten. Organisatoriska brister är de vanligaste anledningarna till att vårdskador 
uppkommer (SKL, 2011a). Andra anledningar till incidenter är brist i kommunikation, 
rutiner och felande teknik. Vårdskador uppstår också i samband med bristande kunskap i 
läkemedelshantering, kring patientmobilitet eller näringstillstånd. För att säkerställa 
patientsäkerheten är det av stor vikt att vårdpersonal förstår innebörden av att arbeta 
patientsäkert. Vårdpersonal bör även ha kunskap om att bristande organisering kan leda till 
vårdskada. Det är därför eftersträvansvärt att arbeta systematiskt för att fel ska undvikas 
(ibid.).  
 
Den professionella sjuksköterskan har ett ansvar som ledare att skapa en vårdmiljö baserad 
på patienternas behov (Inde, 2011). Sjuksköterskans arbete är att systematiskt leda, 
prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån vårdteamets olika kompetenser. 
Vårdarbetet skall utformas så att vården blir god och patientsäker. Det är ledarens uppgift att 
förstå det kulturella klimatet då det enbart kan utvecklas om ledaren värnar om det (Mayer 
& Cronin, 2008).  
Kommunikation är informationsutbyte mellan två parter eller fler vilken kan vara såväl 
verbal som ickeverbal (SKL, 2011b). Sjuksköterskan ska se till att informationsutbytet i 
omvårdnaden sker i dialog med parterna. Kommunikation överförs muntligen, med gester 
eller via kroppsspråk. Sjuksköterskan ska lyssna på och återspegla det patienten har att säga 
för att kommunikationen skall uppfattas som förtroendeingivande och trygg, samt för att 
säkerställa att vården blir trygg och på patientens villkor.  
 
Patientsäkerheten och kvaliteten på omvården kan säkerställas genom en inventering av 
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befintlig kompetens inom arbetslaget(Islamoska et al., 2009). Inventeringen görs med hjälp 
av olika instrument som mäter sjuksköterskans kompetens. Resultatet av mätningen kan 
användas till utbildning inom de områden där kunskapsluckor i kompetensen finns. Det är 
inte enbart den formella sjuksköterskeutbildningen som ger sjuksköterskan kompetens utan 
personlighet och erfarenhet påverkar förmågan att använda kompetensen. Ett sjukhus där 
organisationen arbetar med att låta sjuksköterskans expertis och kunskap ta stor plats samt 
att främja sjuksköterskans arbetsledning, där kommer patientomvårdnaden att hålla en hög 
kvalitet. Patientsäkerheten påverkas av hur sjuksköterskan använder sin kompetens och 
förmågan att övervaka och kontrollera kvaliteten på den patientnära omvårdnaden. För att 
omsätta detta i praktiken måste sjuksköterskearbetet organiseras på så sätt att detta 
eftersträvas (ibid.). 
 

Problemformulering 

I Sverige har alla rätt till en god och patientsäker omvårdnad. För att omvårdnaden ska 
kunna fortsätta vara patientsäker är det därför viktigt att legitimerade sjuksköterskor 
utnyttjar sin kunskap och kompetens på bästa sätt. Vilka faktorer i sjuksköterskans 
kompetens lägger grunden för en patientsäker omvårdnad? 
 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskans kompetens påverkar 
patientsäkerheten.  
 

Metod 
 

Problemområdet har studerats i form av litteraturstudie (Friberg, 2006; Forsberg & 
Wengström, 2008). Granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier utifrån 
SBU&SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani (citerad i Olsson & Sörensen, 2011) har 
använts för att bedöma den vetenskapliga kvalitén.  
 

Datainsamling 
 

Ett problemområde identifierades initialt. Därefter genomsöktes databaserna Cinahl, 
PubMed samt Science Direct. Databaserna valdes utifrån deras omvårdnadsorienterade 
innehåll. Befintlig litteratur genomsöktes för att skapa en övergripande orientering av 
forskningsområdet (Friberg, 2006). Under perioden 2013-03-11 tom 2013-03-14 söktes 
litteratur för grundläggande förståelse utav problemområdet. Efter att syftet formulerats 
valdes relevanta sökbegrepp relaterat till syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Ytterligare 
artikelsökningar gjordes den 2013-04-09. Den genomgående söktermen, som kan ses i tabell 
1 sökordsöversikt, i de flesta utom två av sökningarna var patientsäkerhet översatt till 
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”Patient safety”. Med hjälp av booleska operatorn AND kombinerades sökordet i olika 
konstellationer och resulterade initialt i 41 artiklar efter första urvalet i Cinahl, PubMed samt 
Science Direct. Samtliga artiklar granskades enligt granskningsmallar för kvalitativa och 
kvantitativa studier utifrån SBU & SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani (citerad i Olsson 
& Sörensen, 2011). Varje enskild del i artikeln bedömdes och gavss sedan en summa mellan 
noll och tre poäng, totalpoängen räknades sedan samman och omsattes till en procentsats. 
Artiklar som fått en procentsats mellan 80-100 procent ansågs vara av hög vetenskaplig 
kvalitet; grad I, artiklar med en procentsats mellan 70-80 procent ansågs vara av medel 
vetenskaplig kvalitet; grad II, och mellan 60-70 procent ansågs vara av låg vetenskaplig 
kvalitet; grad III. Studier vars procentsats hamnade under 60 procent ansågs inte hålla 
tillräcklig vetenskaplig kvalitet och valdes därför bort (ibid.).  

Cinahl 

Utifrån syftet söktes relevanta thesaurusar, Cinahl headings (Friberg, 2006). Under 
sökningen valdes tre huvuddeskriptorer så kallade major headings (MH) vilka har ett 
bredare sökomfång. Huvuddeskriptorer som valdes ut var patient safety för patientsäkerhet 
samt clinical competence för sjuksköterskans kliniska kompetens. För sjuksköterskans 
kompetens hittades ytterligare två huvuddeskriptorer: nursing skills samt nursing 
knowledge. För en bredare och mer specifik sökning användes boolesk sökteknik där 
operatorn AND valdes för att koppla ihop sökorden (ibid.). Orden kombinerades i olika 
kombinationer. Alla sammanfattningar lästes och i urval 1 fanns 23 artiklar kvar. Artiklarna 
granskades i enlighet med granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier utifrån 
SBU & SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani (citerad i Olsson & Sörensen, 2011). Efter 
urval 2 fanns sedan åtta artiklar kvar då enbart dessa höll tillräcklig vetenskaplig kvalitet 
enligt kvalitetsgranskningen. I Cinahl resulterade artikelurvalet i två artiklar av vetenskaplig 
kvalitet grad I, två artiklar av vetenskaplig kvalitet grad II samt fyra vetenskapliga artiklar 
av grad III.  

PubMed 

Utifrån syftet söktes relevanta MeSH-termer i PubMed (Forsberg & Wengström, 2008). 
Under sökningen valdes tre thesaurs så kallade MesH (MH). Professional competence för 
kompetens och clinical competence för klinisk kompetens. Patient safety för patientsäkerhet. 
I fritext söktes Basic nursing skills för sjuksköterskans kompetens. Fritextsökningen gav en 
bredare sökning. För en bredare och mer specifik sökning användes boolesk sökteknik där 
operatorn AND valdes för att koppla ihop sökorden (Friberg, 2006). Orden kombinerades i 
olika kombinationer. Sextiofem sammanfattningar lästes och i urval 1 återfanns sedan 16 
artiklar. Efter att artiklarna granskats enligt SBU & SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani 
(citerad i Olsson och Sörensen, 2011). Fem artiklar återstod sedan till urval 2, som höll 
tillräcklig vetenskaplig kvalitet enligt kvalitetsgranskningen. I PubMed resulterade urvalet i 
två artiklar av vetenskaplig kvalitet grad II samt tre artiklar av vetenskaplig kvalitet grad III.  

 
Science Direct 
 
Sökord som användes i databasen var Clinical competence för klinisk kompetens och 
Patient Safety för patient säkerhet. Dessa kombinerades med varandra genom den booleska 
sökoperatorn AND. Sökningar som gjordes i databasen gav inga resultatartiklar.  
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Sökningar gjordes i enlighet (Friberg, 2006; Wengström & Forsberg, 2008). 
Sökordsöversikten presenteras i bifogad bilaga, tabell 1. Litteratursökning för 
resultatsammanställning pågick under perioden 2013-03-13 t.o.m 2013-03-19. Databasen 
Cinahl gav ett gott resultat med artiklar relevanta för syftet. Inklusionskriterier var artiklar 
som omfattar sjuksköterskans kompetens och patientsäkerhet (Friberg, 2006). Enbart 
research artiklar samt artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt artiklar 
publicerade fr. o. m. 2008. Exklusionskriterier var studier publicerade på andra språk än 
nordiska eller engelska samt studier omfattande studenter.   
Efter att avgränsningen gjorts lästes sammanfattningar. Därefter gjordes ett manuellt urval 
för att finna artiklar mest lämpade för syftet. Artiklarnas syfte, rubrik alternativt 
sammanfattning matchades gentemot litteraturstudiens syfte för att få så god samstämmighet 
som möjligt. Även här vägdes också litteraturstudiens inklusion- och exklusions kriterier in 
för att avgränsa sökningen. Artiklarna granskades i enlighet med granskningsmallar för 
kvalitativa och kvantitativa studier utifrån SBU & SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani 
(citerad i Olsson och Sörensen, 2011). Ett andra urval gjordes, där artiklar som bedömdes ha 
minst vetenskaplig kvalitet, grad III, fick ingå som underlag för studien, för att förbättra 
kvalitén, vilket resulterade i 13 artiklar.  
 
Tabell 1. Sökordsöversikt           

 
 
Databearbetning 
 

För att få en översikt av innehållet i resultatartiklarna utformades en artikelöversikt, bilaga 
B, C, D (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar som nådde upp till vetenskaplig 
kvalitetsgrad I, hade hög samstämmighet med bedömningsmallen vilket föranledde hög 
poängsättning och således hög kvalitet (Olsson & Sörenssen, 2011). Artiklar med medelhög 
vetenskaplig kvalitetsgrad, grad II, hade vissa brister vilket gav dem en lägre poängsättning 
och lägre vetenskaplig kvalitet. Artiklar med låg vetenskaplig kvalitetsgrad, grad III, hade 
mer brister vilket gav dem ännu lägre poängsättning och lägre vetenskaplig kvalitet men 
tillräckligt hög kvalitet för att beaktas. Alla artiklar till det slutliga urvalet bestod av grad I 

 
Sökord 

PubMed 
MeSH-Term 

Cinahl 
Subject heading list 

Science Direct 

Klinisk 
kompetens 

Clinical 
competence 

Clinical competence Clinical Competence 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* 
(fritext) 

 

Sjuksköterskans 
kompetens 

Professional 
competence 
Basic nursing skills 

Nursing skills 
Nursing knowledge 

Professional 
competence 

Patientsäkerhet Patient safety Patient safety  
(+ fritext) 

Patient safety 
(+ fritext) 
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till grad III enligt SBU & SSF och Willman,Stoltz & Bathtsevani (citerad i Olsson & 
Sörensen, 2011) för att få en så stark vetenskaplig grund som möjligt. Antalet artiklar som 
var grad I var två stycken, antalet artiklar som var grad II var fyra stycken, samt antalet 
artiklar som var grad III var sju stycken. Artiklarna diskuterades och jämfördes med 
varandra för att hitta gemensamma faktorer (Forsberg & Wengström, 2008). Det framkom 
fyra kategorier som var utmärkande för resultatet: kommunikation, ledarskap, 
evidensbaserad omvårdnad samt tekniska hjälpmedel. Artiklarna lästes först individuellt 
diskuterades sedan gemensamt. Där efter bearbetades nyckeldelar i artiklarnas resultat för att 
utforma litteraturstudiens resultat.  
 
 
Resultat  

Kommunikation 
Genom att använda sin kompetens påverkade sjuksköterskorna den interprofessionella 
kommunikationen (Miller, Riley, & Davis, 2008). Sjuksköterskor använde sig av sin 
kompetens för att hitta orsaker till problem som påverkade patientsäkerheten. Fyra områden 
var viktiga för ett effektivt interprofessionellt arbete. Situationsmedvetenhet, 
kommunikation med återkoppling, en enhetlig överrapporteringsmodell och att alla delar 
samma utgångsfokus. Viktigt var att alla i teamet erhöll samma information om patientens 
omvårdnadsstatus för att öka patientsäkerheten och för att kunna göra en likvärdig 
bedömning. En grundläggande faktor för att upprätthålla patientsäkerheten och ett enhetligt 
arbetssätt var den teambaserade kommunikationen (ibid). Samma sak påvisades i en annan 
studie där det även framkom att den interprofessionella kommunikationen resulterade i att 
personalen kände sig tryggare i sitt yrkesutövande och var då mer benägna att ta 
gemensamma beslut och dela med sig av sina kunskaper (Ginsburg, Castel, Tregunno & 
Norton 2012).  
 
Inom arbetslaget var tillit och förmågan att dela vision en stor inverkansfaktor för att dela 
kunskap med varandra (Chang, Huang, Chiang, Hsu & Chang, 2011). Det interdisciplinära 
informationsutbytet ökade patientsäkerheten då utrymme för socialt kapital och en 
gemensam vision kunde ges. Egenskaper som effektiviserade sjuksköterskans kompetens i 
det interdisciplinära teamet var situationsmedvetenhet, återkopplande kommunikation, en 
grundläggande överrapporteringsmodell och samma värdegrund (Miller et al, 2008). 
Situationsmedvetenheten och tillämpning av evidensbaserad kunskap visade sig vara en 
förutsättning för att säkerställa relevanta omvårdnadsåtgärder (Chang et al., 2011).  
Att kommunicera med patienten var för sjuksköterskorna essentiellt för att ge en säker 
omvårdnad (Ginsburg et al., 2012). Genom att sjuksköterskorna förstod såväl verbal som 
ickeverbal kommunikation, kunde säkerhetsrisker förhindras. Det visade sig vara viktigt att 
förmedla en ifrågasättande attityd gällande arbetskulturella mönster som kunde ha en 
negativ inverkan på patientsäkerheten. Det var viktigt att skapa en stödjande omgivning där 
patienterna vågade anförtro sig till sjuksköterskor angående orosmoment som rörde 
patienters säkerhet. 
  

7 
 



Evidensbaserad omvårdnad 
Sjuksköterskans kompetens att söka efter ny evidensbaserad kunskap samt att kritiskt 
granska dessa visade sig resultera i ökad patientsäkerhet (Andermann, Ginsburg, Norton, 
Arora, Bates, Wu & Larzgoitia, 2011). Påverkansfaktorer för patientsäkerheten i 
sjuksköterskans kompetens var förmågan att kommunicera och arbeta för att implementera 
nya rutiner. Genom uppmuntran att använda sig av standardiserade protokoll, aktuell 
informatik och tekniska hjälpmedel säkerställdes patientsäkerheten. Även förmågan att 
omvandla ny teoretisk evidensbaserad kunskap till praktik resulterade i ökad patientsäkerhet 
(ibid.). 
I linje med att självförtroendet stärktes, upplevde sjuksköterskorna en strävan att förbättra 
omvårdnadsarbetet (Miskelley & Duncan, 2013). Omvårdnadsarbetet strukturerades i 
riktlinje med EBV för att förbättra och säkra omvårdnaden. Sjuksköterskor med lång klinisk 
erfarenhet kände större självförtroende inför att implementera EBV i sitt arbete (Majid, Foo, 
Luyt, Zhang, Theng, Chang & Mokhtar, 2011).   
 
Ett hinder för patientsäker vård var brister i den kunskap sjuksköterskorna tillägnade sig 
under utbildning gällande läkemedelsadministrering (Dickson & Flynn, 2012). 
Sjuksköterskorna var tvungna att ha förmåga att tänka ett steg längre än att administrera rätt 
läkemedel och dos vid rätt tid, till rätt patient. Vidareutbildning och specialisering inom 
sjukvårdens olika områden var ingen garanti för ökad patientsäkerhet (Boltz, Capetzui, 
Wagner, Rosenber & Secic, 2013). I studien granskades sjuksköterskornas förmåga att 
analysera data, använda sig av evidensbaserat resonemang samt att administrera läkemedel i 
en stressig arbetsmiljö, vilka kunde vara ett hinder för patientsäkerheten (Dickson & Flynn, 
2012).  
 

Ledarskap 

En positiv och öppen atmosfär skapade en kreativ omvårdnadsmiljö för sjuksköterskorna 
(Vaismoradi et al., 2012). Viktiga ledaregenskaper för sjuksköterskan var att skapa ett tryggt 
arbetsklimat, stödjande åtgärder samt handledningsmöjligheter för personalen. Studien 
visade även att det var viktigt att belöna bra omvårdnadshandlingar samt att bidra till en 
öppen kultur för händelserapportering och ställa till rätta omvårdnadsfel. Uppföljning och ett 
kontinuerligt ledarskap ledde fram till bättre omvårdnad (Lankshear, Lowson, Harden, 
Lowson & Saxby, 2008) 
Sjuksköterskorna växte in i sin roll som ledare genom interventioner som syftade till att göra 
dem mer trygga i både den kliniska- och ledarskapsrollen (Miskelley & Duncan, 2013). 
Studien påvisade att det var viktigt att bli betrodd och få ansvar, både av medarbetare och 
chefer för att kunna axla sin roll som ledare. Sjuksköterskornas självförtroende stärktes i takt 
med ett ökat ansvar som i sin tur ledde till att den kliniska medvetenheten stärktes. 
Sjuksköterskorna upplevdes mer motiverade att arbeta och att kommunicera 
interprofessionellt och deras självförtroende som ledare växte. Egenskaper för ett 
strukturerat ledarskap var planering, hänsynstagande av olika kompetenser samt 
arbetsfördelning för säkrare vård (Vaismoradi, Bondas, Salsali, Jasper & Turunen, 2012). 
Sjuksköterskor ställdes ofta inför problem när nya rutiner för att öka patientsäkerheten 
implementerades (Lankshear et al., 2008). Studien visade att misslyckande i implementering 
av säkerhetsrutiner ofta berodde på ett mindre konsekvent ledarskap. För att uppnå 
patientsäkerhet var det därför viktigt att vara tydlig och konsekvent som ledare gentemot 
personal och medarbetare. Anpassade interventioner i undervisningsform i 
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patientsäkerhetssyfte på arbetsplatsen ökade inte sjuksköterskornas kunskap (Van Gaal, 
Schoonhoven, Vloet, Mintjet, Born, Koopmans & Acherberg, 2010). Däremot gjordes små 
positiva förändringar i sjuksköterskors medvetenhet men effekten var inte signifikant. 
Patientsäkerheten på arbetsplatsen utformades genom information, implementering av 
information och tillämpning av nya rutiner (Lankshear et al., 2008). En mer patientsäker 
vård kunde utarbetas genom repetition samt erkännande av misstag och undervisning i ny 
terminologi.  
 
Sjuksköterskor som arbetade övertid och med en hög arbetsbelastning blev ofokuserade, 
utmattade och missade vitala delar i omvårdnadsmomentet vilket påverkade 
patientsäkerheten (Vaismoradi et al., 2012). Brist på personal i förhållande till patienter 
gjorde sjuksköterskor tvungna att använda ledarskapskompetensen för att tillförsäkra 
patientsäkerheten genom fördelning av arbetsuppgifter på tillgänglig personal. Antalet 
arbetade timmar per patient och dag korrelerade med en minskad patientsäkerhet (Kendall-
Gallagher & Blegen, 2009). Dock visades inget samband mellan personaltäthet och 
patientsäkerhet.  
 

Tekniska hjälpmedel 

Sjuksköterskans kompetens att hantera tekniska hjälpmedel och verktyg ledde till ett 
effektivare och mer patientsäkert arbete (Rager Zuzelo, Gettis, Whitekettle Hansell & 
Thomas, 2008). Det besparade vårdpersonalens tid och arbetskrafter. Sjuksköterskor 
observerade att omgivningen och kommunikationen förbättrades av tekniken. Det som 
framförallt förbättrades var den interprofessionella kommunikationen vilket resulterade i en 
bättre vård. En anpassad arbetsmiljö var en förutsättning för att kunna ge säker vård 
(Vaismoradi et al., 2012).  Det var viktigt att sjuksköterskan var kompetent att hantera 
tekniska hjälpmedel för att i ett tidigt skede upptäcka symtom hos patienten och därmed 
upprätthålla patientsäkerheten (Rager Zuzelo et al., 2008). Deltagarna i studien påvisade att 
god hantering av tekniken förbättrade patienternas välmående genom att upprätthålla 
patientsäkerheten och förkorta vårtiden. 
Sjuksköterskorna fokuserade i sitt arbete på en patientcentrerad vård (Dickson & Flynn, 
2012). Sjuksköterskorna i studien såg till att patienterna skyddades från skador vilket ökade 
kvaliteten på vården. Ett sätt att säkerställa patientsäkerheten var att se till att inga 
läkemedelsfel uppkom. Det säkerställdes genom att sjuksköterskornas förmåga att applicera 
den kunskap de lärt sig om läkemedelshantering i utbildningen till det praktiska arbetet.   
 
Ytterligare faktorer som ledde till en mer patientsäker vård var de tekniska möjligheterna att 
dokumentera (Rager Zuzelo et al., 2008). Genom sjuksköterskornas möjlighet att 
dokumentera på ett tillförlitligt och mer sammanhållet sätt blev vården mer patientsäker. 
Tekniken var således en förutsättning för sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna upplevde 
trygghet och uppskattade de säkerhetsverktyg (exempelvis blodglukosmätare, pulsoxymetri, 
bladder scan och så vidare) som användes i dagliga rutiner. Tekniska hjälpmedel hjälpte 
sjuksköterskorna att upptäcka tecken och symptom på ett tidigare stadie hos patienterna. Det 
var därför viktigt att sjuksköterskan var kompetent nog att hantera tekniska hjälpmedlen. 
Sjuksköterskorna tenderade att använda sig av tekniska hjälpmedel som kunde anpassas till 
patienten. Att instrumentet minskade risken för fel sågs som en förutsättning för 
användandet. Hjälpmedel som kunde minska riskerna för fel och öka patientsäkerheten vid 
läkemedelsadministrering sågs som speciellt fördelaktiga. Sjuksköterskans kompetens sattes 
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på prov när den tekniska apparaturen slutade att fungerar, när det fanns kunskapsluckor i 
användandet av teknisk apparatur och bristande utbildning (ibid.).  
 
Sjuksköterskor valde ibland att undvika omvårdnadstekniska hjälpmedel då tillämpningen 
ansågs för tidskrävande, vilket medförde hinder för patientsäkerhetsarbetet (Rager Zuzelo et 
al., 2008). Ett annat hinder för patientsäkerhet var organisatoriska brister vilket resulterade i 
att sjuksköterskan inte kunde bistå med en patientsäker omvårdnad då basal utrustning 
saknades (Vaismoradi et al., 2012).  
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskans tillämpning av kompetens 
påverkar patientsäkerheten. Initialt gjordes osystematiska sökningar i Cinahl och PubMed 
för att samla en teoretisk grund i ämnet bestående av vetenskaplig teori. Utifrån dessa 
sökningar formulerades sedan olika sökord relaterade till syftet. De olika sökorden 
kombinerades för att få så många relevanta träffar i databaserna som möjligt. Sökord för 
databaserna Cinahl, PubMed och Science Direct formulerades. Utifrån vårt syfte 
formulerades sökord, MesH-termer och Cinahl headings. Ämnesord valdes för att få artiklar 
kategoriserade och specificerade efter våra huvudområden samt att avgränsa sökningen till 
önskat söknings område. Antalet databaser valdes för att öka arbetets trovärdighet och för att 
undvika publiceringsbias. Därefter gjordes systematiska sökningar i samtliga tre databaser. 
Efter urval 1 fanns 37 artiklar kvar. Då de kvalitetsgranskats återstod sedan 13 i urval 2, då 
endast dessa klarade kvalitetsgranskningen. Flera av artiklarna handlade om sjuksköterskans 
kompetens och patientsäkerhet. Några få handlade framför allt om sjuksköterskans förmåga 
att hantera tekniska hjälpmedel. Flera artiklar handlade om läkemedelsadministrering. 
Sökningarna avgränsades med tre och fem år tillbaka i tiden för att få fram aktuell forskning.  
 
Antalet dubbletter i Cinahl, där mest omfattande sökning och urval av artiklar gjordes, 
vittnar om att sökorden var relevanta och täckte in sökområdet. Dock hade fler 
sökkombinationer i andra databaser kunnat resultera i ytterligare dubbletter, vilket hade 
kunnat styrka arbetets reliabilitet. Av resultatartiklarna var fyra kvalitativa, sex kvantitativa 
och tre en kombination. Vi ser det som en styrka att ha haft med både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Dock gav sökningarna övervägande kvalitativa träffar. Nackdelen med 
flera kvalitativa artiklar var att de i många fall gav utrymme för tolkning. Artiklarna lästes 
individuellt och granskades enligt mall. De diskuterades sedan gemensamt och tillsammans 
belystes olika infallsvinklar. Valet att först analysera på varsitt håll och sedan gemensamt 
gjordes för att öka analysens trovärdighet.  
 
Till urval 1 valdes 37 artiklar, därefter granskades alla artiklar enligt granskningsmallar för 
kvalitativa och kvantitativa studier utifrån SBU&SSF och Willman et al. (citerad i Olsson & 
Sörensen, 2011). Av de artiklar som valdes bort efter urval ett återstod sedan 13 artiklar. Av 
de artiklar som föll bort vara samtliga av för låg vetenskaplig kvalitet. Artiklarna nådde inte 
upp till grad III. De 13 artiklar som behölls bedömdes enligt protokoll ha tillräckligt hög 
kvalitet för att utgöra litteraturstudiens resultat. Två artiklar var utav hög vetenskaplig 
kvalitet, fyra utav medelhög och sju med en låg vetenskaplig kvalitet. Alla resultatartiklar 
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hade etiskt godkännande, vilket ökade litteraturstudiens trovärdighet. Artiklarna belystes 
inte ur ett kulturellt eller etniskt perspektiv vilket hade kunnat stärka litteraturstudien.  
 

Resultatdiskussion 
 

 
Omvårdnad ska utformas så att den värnar om patientens autonomi, följer kontinuitet samt är 
individuellt anpassad (SFS, 1982:763). Svensk sjukvård ska hålla hög standard i alla 
verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs för att upprätthålla patientsäkerheten och för 
att patienter ska skyddas mot vårdskada (SFS, 2010:659). Genom att principerna för 
sjuksköterskans kompetens tydliggörs ges möjlighet för en ökad patientsäkerhet (Randolph 
et al., 2012). Sjuksköterskans ansvar är att säkerställa omvårdnadsarbetet genom att hålla sig 
ájour för att bibehålla sin kompetens och förankra tillit hos patienter. Det är viktigt att all 
vård ges på lika villkor (SFS, 1982:763). Sjuksköterskan arbetar i en föränderlig 
organisation. Kompetensen är sjuksköterskans viktigaste verktyg för att säkerställa vården. 
Sjuksköterskans kunskapsnivå och vilja kan således påverka omvårdnadsarbetet och 
patientsäkerheten.   
 
För att lägga en grund för den framtida kompetensen ska sjuksköterskans utbildning bygga 
den teoretiska ram och det etiska förhållningssätt sjuksköterskan behöver för att 
vidareutveckla sin kompetens (SSF, 2010a). Det är viktigt att sjuksköterskan får en god 
grund att stå på. Under sjuksköterskans utbildning läggs grunden till kompetensen för att 
succesivt adderas under praktik och vidare arbete.  
 
Vårdverksamheten ska planeras, ledas och kontrolleras så att den håller kraven på en god 
och patientsäker vård (SFS, 1982:763). Sjuksköterskor som arbetar övertid och med en hög 
arbetsbelastning riskerar att tillhandahålla en sämre patientsäkerhet på grund av utmattning 
och sämre fokus. Bristande tillgång på personal i förhållande till patientbeläggning gör att 
sjuksköterskorna tillförsäkrar patientsäkerheten med hjälp av sin kompetens (Vaismoradi et 
al., 2012). Det är sjuksköterskans ansvar att balansera och med hjälp av sin kompetens 
fördela de uppgifter som arbetet kräver utan att riskera patientsäkerheten. Antalet arbetade 
timmar per patient har ett direkt samband med en minskad patientsäkerhet (Kendall-
Gallagher & Blegen, 2009). Det är sjuksköterskans arbete att systematiskt leda, prioritera, 
fördela och samordna omvårdnadsarbetet (Mayer & Cronin, 2008). Det ställs höga krav på 
sjuksköterskans kompetens att analysera data, använda sig av ett evidensbaserat resonemang 
samt arbeta i en stressig miljö vilket kan utgöra hinder för patientsäkerheten (Dickson & 
Flynn, 2012). Trots ett stressigt arbetsklimat är det av största vikt att sjuksköterskan 
upprätthåller samma kvalitét på vården. En säker vård kan trots den stressiga miljön utföras 
genom att systematiskt prioritera, fördela samt planera omvårdnadsarbetet.  
 
Att lära sig kommunicera interprofessionellt och agera kompetent i det teambaserade arbetet 
är en viktig del av sjuksköterskans arbete och utbildning (Sulosaari et al., 2009). En 
grundläggande faktor för ett enhetligt arbetssätt är teambaserad kommunikation (Miller et al. 
2008). När personalen kommunicerar med varandra interprofessionellt ökar också 
tryggheten i yrkesutövandet (Ginsburg et al., 2012). En gynnsam vårdmiljö främjar 
säkerhetskulturen och genom att sjuksköterskan använder kompetensen adekvat påverkas 
den interprofessionella kommunikationen och patientsäkerheten (Miller et al., 2008). En 
organisations säkerhetskultur beskrivs genom de attityder och förhållningsätt som de 
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anställda har till de risker som kan identifieras på arbetsplatsen (SKL, 2011a). Bristande 
kommunikation i vårdteamet leder till ett bristfällig interprofessionellt samarbete. Att dela 
information om patienters tillstånd är en del i omvårdnadsarbetet men också en viktig del i 
att förbättra säkerheten för våra patienter.   
 
Hur sjuksköterskan kommunicerar med patienter är essentiellt för att ge en säker 
omvårdnad. En viktig del i sjuksköterskans kommunicerande kompetens är att förstå såväl 
verbal som ickeverbal kommunikation (Ginsburg et al., 2012). Den personcentrerade vården 
innebär att patienten möts i sitt sammanhang med respekt, integritet och självbestämmande 
(SSF, 2009). Omvårdnaden ska läggas upp och ske i samråd med patienten för att utformas 
individuellt och inge förtroende. I mötet med patienten ska sjuksköterskan använda sin 
etiska och moraliska kompetens. Kommunikation mellan patient och vårdpersonal är en 
förutsättning för att ge god vård (Socialstyrelsen, 2009). Det är vanligt att incidenter uppstår 
när rutiner och kommunikationen brister (SKL, 2011a). Sjuksköterskans roll är att 
säkerställa en trygg omvårdnad för patienten. Kommunikativa brister i omvårdnaden kan 
bero på sjuksköterskans bristande kompetens att uppfatta patienters olika sätt att 
kommunicera, även andra organisatoriska brister kan påverka patientsäkerheten. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan finner det meningsfullt med god kommunikation och vad 
det innebär för patientsäkerheten.   
 
Sjuksköterskans arbete är att systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna 
omvårdnadsarbetet utifrån vårdteamets olika kompetenser (Inde, 2011). Sjuksköterskans 
erfarenhet och förvärvade ledarskapsförmågor främjar en hög kvalitet på omvårdnaden 
vilket resulterar i en mer patientsäker vård (Islamoska et al., 2009). För att uppnå 
patientsäkerhet är det viktigt att vara tydlig och konsekvent som ledare gentemot 
medarbetare (Lankshear et al. 2008) Egenskaper för ett organiserat ledarskap och en säker 
vård är förknippat med struktur och hänsynstagande för olika kompetenser samt 
arbetsfördelning (Vaismoradi, et al., 2012).  Oväntade händelser som sjukskrivningar och 
omprioritering av personal tillhör vardagen på en vårdavdelning. Det ställer höga krav på 
sjuksköterskans ledarskapsförmåga att fördela arbetet utifrån rådande situation för att 
säkerställa patientsäkerheten trots bristande resurser.   
 
I alla verksamheter där Hälso- och sjukvård bedrivs ska patientsäkerheten hålla hög standard 
(SFS, 2010: 659). Vårdgivaren är skyldig att bedriva sin verksamhet så att patientsäkerheten 
upprätthålls. Misslyckande i implementering av säkerhetsrutiner beror många gånger på ett 
mindre konsekvent ledarskap (Lankshear et al., 2008). För att uppnå patientsäkerhet är det 
därför viktigt att vara tydlig och konsekvent som ledare. Sjuksköterskans kompetens baseras 
på erfarenhet, omdöme och förståelse för att omsätta kunskap och färdigheter till handling 
(Socialstyrelsen, 2005). Den kliniska medvetenheten ökar hos sjuksköterskorna när de inser 
sitt ansvar som ledare. Sjuksköterskorna känner en högre motivation att arbeta och att 
kommunicera med medarbetare vilket leder till ett ökat självförtroende som ledare 
(Miskelley & Duncan, 2013).  Genom utövandet av kompetensen kan sjuksköterskan 
säkerställa att omvårdnaden blir patientsäker (Randolph et al., 2012). För att sjuksköterskan 
ska kunna säkerställa patientsäkerheten är det viktigt att förstå syftet med kompetensen. 
Grundläggande är att alltid sträva efter att använda sig av teoretisk och erfarenhetsbaserad 
kunskap i arbetet.  
 
Evidensbaserad vård är ett sätt att försäkra patienter om att de får bästa tillgängliga vård 
(SBU, 2013). Inom hälso- och sjukvården bedrivs omfattande forskning vilket ställer stora 
krav på vårdpersonalen.  All behandling och omvårdnad ska vila på den senaste vetenskapen 
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som har bevisad effekt. Forskningen ska tillämpas så att kunskap utvinns och processen att 
tillämpa ny kunskap påskyndas. Det leder till ett minskat kunskapsglapp mellan teori och 
praktik (SSF, 2009). Sjuksköterskans kompetens påverkar förmågan att söka ny 
evidensbaserad kunskap vilket är en viktig del i ledet mot en mer patientsäker vård 
(Andermann et al., 2011). Syftet med EBV är att aktuell forskning skall implementeras i 
vården. Sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden och det ligger därför i 
sjuksköterskans kompetens att säkerställa att den senaste omvårdnadsforskningen tillämpas.     
      En organisations säkerhetskultur kan beskrivas genom attityder och förhållningssätt som 
de anställda har till de risker som kan identifieras (SKL, 2011a).  Vårdarbetet skall utformas 
så att vården blir god och patientsäker (Mayer & Cronin, 2008). En god och evidensbaserad 
vård bygger på att sjuksköterskan ska arbeta fram underlag för omvårdnadsarbetet (SFF, 
2007). Sjuksköterskor som tillämpar EBV har lättare att organisera sitt arbete och en ökad 
tendens att tillämpa EBV på nytt (Wallen et al., 2010). Sjuksköterskor med lång klinisk 
erfarenhet känner sig mer säkra på implementering av evidensbaserad vård. (Majid, et al., 
2011). Den kompetenta sjuksköterskan förväntas utföra en patientsäker vård genom att 
använda sig av EBV. Det är viktigt att kollegiet har en tillåtande inställning till 
implementering av nya omvårdnadsstrategier för att ge en så aktuell vård som möjligt. 
  

Konklusion 
I litteraturstudien framkommer att en viktig del i sjuksköterskans kompetens är att kunna 
kommunicera såväl interprofessionellt som med patient, agera ledare i arbetslaget samt 
implementera och använda EBV. Genom att använda sin kompetens kan sjuksköterskan 
upptäcka, åtgärda och avstyra hinder för patientsäkerheten. Påverkansfaktorer som stress och 
tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna i mindre utsträckning använde sig av sin kompetens. 
Sjuksköterskans kommunikativa förmåga ansågs vara sjuksköterskans viktigaste kompetens 
för att säkra omvårdnaden. Både den interprofessionella kommunikationen och 
kommunikation med patienter var en förutsättning för sjuksköterskans arbete.  
Sjuksköterskan bör anamma en ledande roll för att få medarbetarna att sträva mot samma 
mål. Den kompetenta sjuksköterskan använder ett strukturerat sätt att leda, tar hänsyn till 
arbetslaget för att optimera tillgängliga resurser och ge så säker omvårdnad som möjligt. Det 
är viktigt att patienterna får den senaste tillgängliga vården, det är därför sjuksköterskans 
ansvar att se till att omvårdnaden är evidensbaserad och att underlag finns för att arbetslaget 
ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Sjuksköterskans kompetens att söka EBV 
påverkar omvårdnaden och således patientsäkerheten.  
 
Implikation 
För att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål om att alla har rätt till god och säker vård på 
lika villkor, är det viktigt att se till att sjuksköterskorna har en fortsatt god kompetens. Då 
vården är en föränderlig bransch där nya rutiner ofta implementeras behövs vidare forskning 
för att utreda vilka faktorer i sjuksköterskans kompetens som påverkar patientsäkerheten. Ett 
bedömningsformulär för att sjuksköterskor själva ska kunna utvärdera den egna 
kompetensen är ett tänkbart område för vidare forskning. Sjuksköterskan skulle då kunna 
självständigt finna brister och ta ansvar för sin kompetensutveckling. Det är en viktig faktor 
att forskningen fortgår för att möta morgondagens behov samt uppnå hälso- och 
sjukvårdslagens mål om en god och patientsäker vård.  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013  
 
USA 
 
Cinahl 

 
 
 

Boltz, M., 
Capezuti, E., 
Wagner, L., 
Rosenberg, M-
C., & Secic, 
M. 

Patient safety 
in medical-
surgical units: 
can nurse 
certification 
make a 
difference? 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
relationen mellan 
sköterskelegitima
tion och enhets 
nivå, omvårdnads 
känsliga kvalitets 
indikatorer på en 
enhet som i första 
hand tar hand om 
äldre. 
 

Kvantitativ deskriptiv, 
retrospektiv studiedesign. 
Prover samlades från NICHE. 
Inbjudningar skickades till 156 
sjukhus som samlade in NDQI 
data den mest frekvent noterade 
anledningen till att avstå 
deltagande(n=126) omfattade 
svårigheter i att samla in data 
på ett effektivt sätt och inom 
tidsramen. De 25 i den sista ut 
gallringen var icke-akademiska 
sjukhus, hade i snitt 510 
bemannade sängar. 
Undersökningen omfattade 9 
kirurgiska enheter och 35 
medicinska. Deltagarna skulle 
vara över 65. 

Det finns stöd för att 
implementera certifiering för 
att höja sjuksköterskans 
profession, kunskap och 
därmed öka 
patientsäkerheten.   

Grad III 

                          
 

 



Bilaga C2 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Taiwan 
Cinahl 
 
 
 
 

Chang, C–W., 
Huang, H–C., 
Chiang, C-Y., 
Hsu, C-P., & 
Chang, C-C. 

Social capital 
and 
knowledge 
sharing: 
effects on 
patient safety. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
inflytandet av 
socialt kapital och 
kunskapsdelandet 
och inflytandet på 
kunskapsdelande 
relaterat till 
patientsäkerheten. 

Kvantitativ studiemetod, 
tvärsnittsstudie. Data samlades 
in genom frågeformulär om 
grundade sig på följande socialt 
kapital, kunskapsdelande, 
patient säkerhet, och personlig 
information. Testades först i en 
pilotstudie. 
Bortfall 86,7% 

Fynden stödjer; 
H2 tröst är positivt relaterat 
till kunskaps delande 
H3 Delad vision är positivt 
relaterat till kunskaps 
delande  
H4 Kunskap är positivt 
relaterat till patientsäkerhet. 

Grad I 

 

 



          Bilaga C3 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Netherland
s 
 
Cinahl 

 

 
 

van Gaal, B. 
G. I., 
Schoonhoven, 
L., Vloet, L. C. 
M., Mintjes, J. 
A. J., Borm, G. 
F., Koopmans, 
R. T. C. M., & 
van 
Achterberg, T. 
 

The effect of 
SAFE or 
SORRY? 
Programme 
on patient 
safety 
knowledge. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
interaktiva och 
skräddarsydda 
utbildningar/kurs
er påverkar 
sjuksköterskor 
kunskapsnivå. 

10 avdelningar på sjukhus samt 
10 avdelningar på vårdhem 
deltog i studien. Alla 
sjuksköterskor på dessa 
avdelningar deltog. Dessa 
delades upp i två grupper, en 
interventionsgrupp som fick 
utbildning och en kontrollgrupp 
som inte fick det. Slutligen 
gjordes kunskapstest för att 
mäta deras kunskaper för att 
förhindra trycksår, UVI samt 
fallolyckor. 
Bortfall redovisas inte 

Den enda grupp som hade 
nytta av denna utbildning var 
sjuksköterskor på sjukhus 
där resultatet visade en 
statistisk signifikant effekt på 
kunskapen om trycksår 
jämfört med 
kontrollgruppen. För de två 
andra områdena samt för 
sjuksköterskor på sjukhem så 
fanns ingen signifikant 
förbättring jämfört med 
kontrollgruppen. 

Grad III 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Canada 
PubMed 
 
 

Ginsburg, L., 
Castel, E., 
Tregunno, D., 
& Norton, P. 
G. 

The H-
PEPPS: an 
instrument to 
measure 
health 
professionals´ 
perceptions of 
patient safety 
competence at 
entry into 
practice. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
psykometriska 
egenskaper för 
instrumentet The 
H-PEPESS. The 
H-PEPSS var 
designat för att 
återspegla 
kompetenser i 
vårdares 
säkerhets 
tänkande.  

Kvantitativ data samlades in 
från en tvärsnittsstudie. 
En studie där olika grupper 
jämförs. Ett frågeformulär var 
indelat i sex kategorier för att 
självskatta sin kompetens med 
27 likert-skala frågor. 
Bortfall 71,1 % 
 

Det ställs höga krav på 
patientsäkerheten i 
vårdutbildning. För att 
identifiera studenters 
perspektiv på deras 
kompetens relaterat till 
patientsäkerheten har 
instrument som mäter detta, 
H-PEPPS, tagits fram. Det 
kan användas för att utveckla 
patientsäkerhetskompetensen 
i studentutbildning samt i 
den interdisciplinära miljön.   

Grad II 

 

                  
          

 
 

 



Bilaga C5 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

USA  
2009 
Cinahl 
 
 
 

Gallagher-
Kendal, D., 
Belgend 

Competence 
and 
certification 
of registered 
nurses and 
safety of 
patients in 
intensive care 
units. 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
relationen mellan 
proportionen av 
certifierad 
personal på en 
enhet och 
patienter i risk för 
skada. 

Hierarkisk linjär modell. 
Kvantitativ modell. Sekundär 
analys av 48 
intensivavdelningar från ett 
randomiserat urval av 29 
sjukhus. För att undersöka 
relationen mellan certifikations 
frekvensen, organisatoriskt 
omvårdande karaktärsdrag. 
Inget bortfall redovisas. 

Signifikanta korrelationer 
mellan sjuksköterskans 
erfarenhet och 
läkemedelshanteringsfel. 
Antal arbetade timmar per 
patient och korrelerade med 
en minskad patientsäkerhet. 
Det kunde inte påvisas något 
samband mellan 
personaltäthet och 
patientsäkerhet. Ingen 
signifikant utbildningsnivå 
och olika skicklighet.  
 

Grad II 

 

                         
 
 
 

 



Bilaga C6 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Singapore 
PubMed 
 
 
 

Majid, S., Foo, 
A., Luyt, B., 
Zhang, X., 
Theng, Y-L., 
Chang, Y-K., 
& Mokhtar, I. 

Adopting 
evidence-
based practice 
in clinical 
decision 
making: 
nurses’ 
perceptions, 
knowledge 
and barriers. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityd, kunskap 
och aktsamhet för 
evidensbaserad 
kunskap och vad 
som kan 
uppmuntra samt 
vilka barriärer 
som finns för att 
använda sig av 
det. 
Sjuksköterskans 
förmåga att söka 
kunskap i 
litteraturen 
undersöktes 
också.  

Ett undersökningsformulär 
användes för att samla in data. 
Formuläret pilottestades först 
på 20 sjuksköterskor på olika 
vårdavdelningar från olika 
sjukhus. Cronbach alpha 
koefficient användes till varje 
fråga för att kontrollera att 
frågorna var reliabla, vilket de 
var. 
Frågeformuläret delades sedan 
ut till 2100 sjusköterskor som 
arbetade på olika 
vårdavdelningar på två sjukhus 
i Singapore under två veckor. 
1486 frågeformulär besvarades.  
29,8% av alla frågeformulär 
besvarades inte.  

Sjusköterskorna spelar en 
viktig roll i att ge god vård 
baserad på ny teknik, 
bevisad effekt och bästa 
möjliga behandling. Det 
visade att det finns en positiv 
inställning till EBV men 
många sjuksköterskor 
rapporterade att det fann 
många hinder för att använda 
sig av EBV i sitt arbete. Det 
visade sig också att 
sjuksköterskorna föredrog att 
få stöd från sina chefer för 
att implementera EBV i 
vården genom tillgång till 
databaser, litteratur och 
material.   

Grad III 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ/kvantitativ metod    
                                                                          

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Schweiz 
Pubmed 
 
 

Andermann, 
A., Ginsburg, 
L., Norton, P., 
Arora, N., 
Bates, D., Wu, 
A., & 
Larizgoitia, I. 
 

Core 
competencies 
for patient 
safety 
research: a 
cornerstone 
for global 
capacity 
strengthening. 

Syftet var att ta 
fram 
kärnkompetenser 
som används för 
forskning om 
patientsäkerheten 
för att applicera i 
utbildning om 
patientsäkerhet 
över hela världen. 
 

Studien sammanställdes utav 
WHO-patient safety group i 
Genève.  
Blandad metod. En sju-
stegsmetod användes för att ta 
fram kompetenser för 
patientsäkerhetsforskning.  
155 experter från 35 länder 
deltog. 
Inget bortfall redovisas  

För att förbättra förmågan att 
utveckla ett patientsäkert 
arbetssätt och utbildning 
behövs kunskap och 
förståelse för vilka 
kärnkompetenser som 
används vid framtagande av 
kunskap och information om 
patientsäkerhet.   

Grad III 

 
 

 
 
 
 

 



Bilaga D2 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod/kvantitativ metod 

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
England 
Cinahl 
 

Lankshear, A., 
Lowson, K., 
Harden, J., 
Lowson, P., & 
Saxby, R. C. 

Making 
patients safer: 
nurses’ 
response to 
patient safety 
alerts. 
 

Syftet var att 
utvärdera om 
organisationer 
kopplade till 
allmänna hälso- 
och sjukvården i 
England 
genomförde 
åtgärder som 
krävdes för att 
förbättra 
patientsäkerheten. 

En multi-metod studie. Att 
kartlägga samt telefonintervjua 
den person som är ansvarig för 
att motta varningar (utfärdade 
av de olika hälso- och 
sjukvårdsorganen), föra vidare 
informationen samt se till att 
aktiva åtgärder tas. Även 
telefonintervju av anställda på 
den myndighet som granskar 
utförandet. 

Besöka 41 organisationer 
kopplade till allmänna hälso- 
och sjukvården för att granska 
handläggningen av de varningar 
som utfärdats samt spåra de 
åtgärder som tagits. Detta 
gjordes via intervju av berörd 
personal. 

Det finns ett bra system i 
England att informera 
sjukvården om “varningar” 
samt åtgärder som bör tas.   
Majoriteten av de anställda I 
studien fick informationen 
(via mail, kopia etcetera) 
men tyvärr var åtgärderna 
bristfälliga (både vad gäller 
latex-fria handskar, kontroll 
av nasogastriska sonder samt 
“nål-fria intravenösa 
infarter”).  

 

Grad I 

 



Granskning av arbetsdokument 
samt utrustning. 

80 organisationer valdes 
slumpmässigt ut, varav 41 av 
deltog i studien. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ/kvantitativ metod    

                                                                          
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
New 
Zealand 
PubMed 
 
 

Miskelly, P., & 
Duncan, L. 

”I’m actually 
being the 
grown-up 
now”: 
leadership, 
maturity and 
professional 
identity 
development. 

Syftet var att 
förbättra 
sjuksköterskans 
ledarskapsförmåg
a i den kliniska 
miljön. 

Mixad metod användes. 
Ett frågeformulär skickades ut 
till 58 deltagare av 60 möjliga 
eftersom 2 flyttat utomlands. 
Frågeformuläret innehöll 39 
Likert- skala frågor där det 
lämnades plats även för egna 
kommentarer. De som svarade 
med egna kommentarer deltog 
sedan i semistrukturerade 
individuella intervjuer, 7 
deltagare, och 3 fokusgrupper 
med sammanlagt 11 deltagare. 
34.5% av de som tilldelades 
frågeformuläret svarade inte 
och räknas som bortfall. 

En intern 
ledarskapsutbildning ökade 
och gav en stärk identitet i 
professionen. Det påverkade 
förmågan att använda sig av 
sin erfarenhetsbaserade 
kunskap och att vara 
flexibel, innovativ och 
anpassningsbar, god 
kommunikation och att ha ett 
kritiskt tänkande. För att 
möta utmaningarna som 
dagens sjukvård möter 
behöver sjuksköterskan öva 
på att använda dessa 
egenskaper, en intern 
ledarskapsutbildning ska inte 
ersätta traditionell 
ledarskapskurser i 
utbildningen. 

Grad III 
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