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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: 100 000 vårdskador uppstår i Sverige varje år. Patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar löper störst risk att drabbas. För att minska riskerna och höja 

patientsäkerheten krävs kunskap om vilka risker som finns och vilka misstag som begås. Syfte: 

att beskriva i vilka sammanhang intensivvårdssjuksköterskor upplever att patientsäkerheten 

brister. Metod: en empirisk studie med kvalitativ design har utförts. Datainsamlingen har skett i 

två fokusgrupper med intensivvårdssjuksköterskor. Materialet analyserades och presenteras i 

form av teman och kategorier. Resultat: brister sågs i organisationen och sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde även att brister i samarbetet och kommunikationen uppstod mellan 

individer samt mellan individer och organisationen. Slutsats: organisationen måste bistå med 

patientsäkra lokaler och lyfta patientsäkerheten på avdelningen. Sjuksköterskorna i sin tur måste 

följa författningar och lokala rutiner. Detta för att skydda patienter och för att inte själva straffas 

för vårdskador. Organisationen och sjuksköterskorna måste därtill tillsammans förbättra 

samarbetet och kommunikationen dem emellan. Klinisk betydelse: studien kan användas i ett 

förbättringsarbete på den undersökta avdelningen samt stärka gruppsamhörigheten för 

intensivvårdssjuksköterskorna.  

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, upplevelse, intensivvårdsavdelning, patientsäkerhet och 

brister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: 100 000 adverse events occur annually in Swedish hospitals. Patients being 

treated in intensive care units are most at risk. To reduce risks and improve patient safety 

requires knowledge of the risks involved and the mistakes made. Aim: to describe in which 

context intensive care nurses experience that patient safety fails. Method: an empirical study 

with a qualitative design has been made. Data has been collected in two focus groups with inten-

sive care nurses. The material was analyzed and presented in terms of themes and categories. 

Results: patient safety deficiencies were found in the organization and among the nurses. The 

nurses also described deficiencies in the cooperation and communication between individuals 

and between individuals and the organization. Conclusion: the organization must give priority 

to patient safety issues and provide facilities well adapted to carry out safe care. As for the 

nurses, they must follow regulations and local procedures in order to prevent harm to patients 

and to avoid being punished for adverse events. The organization and the nurses must together 

improve cooperation and communication to promote patient safety. Clinical importance: this 

study can be used to improve patient safety at the investigated intensive care unit and strengthen 

the group cohesion among the critical care nurses.  

 

Keywords: Intensive care nurse, experiences, intensive care unit, patient safety and deficiencies.  
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1 INLEDNING 

Patientsäkerhetsfrågor och granskning av vårdgivare får allt mer uppmärksamhet i 

medier och samhället. Med all rätt eftersom att patientsäkerhet genomsyrar arbetet i 

hela sjukvården. Strax innan vi påbörjade vår specialistutbildning år 2011 trädde nya 

patientsäkerhetslagen i kraft, med syftet att göra vården säkrare samt underlätta för 

patienter och anhöriga att anmäla felbehandlingar. Lagen ställer tydliga krav på vård-

givare och vårdpersonal att arbeta patientsäkert. Under praktiken på en intensivvårds-

avdelning förstod vi att bristande patientsäkerhet kunde få flera konsekvenser, för 

patienterna vars liv redan hänger på en skör tråd, men också för oss i vårt yrke och som 

privatpersoner. Trots att bristande patientsäkerhet observeras dagligen anser vi att 

ämnet inte får tillräckligt med uppmärksamhet på arbetsplatser. Eftersom att personalen 

har en central roll i patientsäkerhetsarbetet vore det värdefullt att lyfta de sammanhang 

som intensivvårdssjuksköterskan upplever att patientsäkerheten brister. 
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2 BAKGRUND 

Sjukvården botar sjukdomar och förebygger skador, men den kan samtidigt vara 

orsaken till nya sjukdomar, skador och nytt lidande för patienten (Jha, Prasopa-Plaizier, 

Larizgotia & Bates, 2010). Bristande patientsäkerhet orsakar betydande morbiditet och 

mortalitet över hela världen. Forskning visar att 3-16 % av alla sjukhusvårdade 

patienter i industriländer skadas inom sjukvården. Upp till hälften av dessa skador var 

förutsägbara och hade kunnat undvikas (a.a.). 

 

Sjukvård är med andra ord en riskfylld verksamhet. Liksom luftfart och kärnkraft-

verksamhet kräver den att konstant hög säkerhet upprätthålls för att förhindra fel och 

misstag som kan ge förödande konsekvenser. Frågan måste därför ställas om personal 

inom dessa verksamheter ges förutsättningar att bedriva ett säkert arbete (Social-

styrelsen, 2009). Risken att skadas under en flygning är en på miljonen enligt World 

Health Organisation (WHO, 2012a), vilket kan jämföras med risken att drabbas av en 

vårdskada, som i Sverige är nästan en på tio (Soop, Frysmark, Köster & Haglund, 

2009).  

2.1 Bristande patientsäkerhet  

Bristande patientsäkerhet är ett uppmärksammat problem och det råder enighet om att 

inte skuldbelägga individer för misstag (Socialstyrelsen, 2009). Dekker (2006) skriver 

att mänskliga misstag inte är slumpmässiga utan systematiskt sammanlänkade med 

människors instrument, uppgifter och arbetsmiljö. Även Dekker (2007), Socialstyrelsen 

(2009) och Ödegård (2007) menar att organisationer alltid ska granskas i sin helhet 

eftersom att det ofta finns förhållanden på arbetsplatser som påverkar riskerna för att 

oönskade händelser inträffar. Socialstyrelsen (2009) definierar en risk som sannolik-

heten att en negativ händelse ska inträffa. Vårdskador är de undvikbara skador som 

leder till lidande, obehag, fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller död och som 

orsakats av hälso- och sjukvården (a.a.). En vårdskada kan förklaras som en kedja av 

företeelser där brister i olika länkar lett till en negativ händelse (Öhrn, 2012). Misstag är 

ett misslyckande att utföra en planerad handling, men också när handlingen utförts som 

planerat men planen varit felaktig (Runciman et al., 2009). 
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2.1.2 Konsekvenser av bristande patientsäkerhet 

En studie utförd på uppdrag av Socialstyrelsen år 2008 visade att 8,6 % av patienterna 

som vårdades på sjukhus i Sverige drabbades av vårdskador (Soop et al., 2009). Tre 

procent av de som drabbades avled och var tionde patient fick bestående men eller 

funktionsnedsättning. En tredjedel av vårdskadorna läkte inom ett år och drygt hälften 

av vårdskadorna läkte under vårdtiden eller inom en månad efter utskrivning. Varje 

vårdskada ledde till i genomsnitt sex extra vårddygn. Sammantaget innebär det cirka 

105 000 vårdskador, 3000 döda och 630 000 extra vårddygn under ett år (a.a.). 

 

2.1.3 Bristande patientsäkerhet på intensivvårdsavdelningen  

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA) löper större risk än på någon 

annan vårdenhet att drabbas av misstag (Beckmann et al., 2003; Cullen et al., 1997). 

Det beror förmodligen på att IVA utgör en komplex miljö där arbete bedrivs med 

avancerad medicinsk apparatur och potenta läkemedel i ett ofta högt tempo (Beckmann 

et al., 2003). Patienterna som vårdas på IVA är sårbara och på grund av sitt kritiska till-

stånd utsatta för högriskmedicinering, hög läkemedelstillförsel och riskfyllda inter-

ventioner (Beckmann et al., 2003; Cullen et al., 1997). Ilan, Squires, Panopoulos och 

Day (2011) fann att vanliga avvikelser på IVA var relaterade till läkemedel, medicinsk 

apparatur, kommunikation, dokumentation och patientidentifiering.  

 

Intensivvårdssjuksköterskors (fortsättningsvis benämnda sjuksköterskor) arbete är både 

intellektuellt och emotionellt krävande. Det fordrar snabba bedömningar och hand-

lingar mot livshotande tillstånd där patienterna har små marginaler. Trots alla kontroller 

som ingår i arbetet så begås misstag (Benner, Hooper-Kyriakidis & Stannard, 2011). 

Dessa misstag sker ofta i den fysiska vården men omfattar även psykologiska, 

moraliska, kulturella och etiska aspekter. Att förebygga dessa misstag är en central del 

av sjuksköterskors arbete (a.a.). Eftersom att sjuksköterskorna arbetar nära patienten så 

har de goda förutsättningar att hitta potentiella risker och rapportera dessa vidare 

(Donchin et al., 1995; Ilan et al., 2011). 
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2.2 Sjukvårdens skyldigheter 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:73), § 28, ska verksamheten vara 

välorganiserad och hålla hög patientsäkerhet. Den ska samtidigt vara kostnadseffektiv 

(a.a.). I januari 2011 trädde nya patientsäkerhetslagen i kraft med syfte att göra vården 

säkrare och underlätta för patienter och anhöriga att anmäla felbehandlingar (SFS 

2010:659, kap. 1, § 1). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 3, § 2, 3, 5, 8) 

har vårdgivaren skyldighet att förebygga vårdskador. Händelser som leder till vård-

skada ska alltid utredas för att klargöra omständigheter och bakomliggande faktorer. 

Utifrån detta ska vårdgivaren vidta åtgärder som minskar risken att händelsen inträffar 

igen eller begränsar dess effekt. Dessutom ska händelser som medfört eller kunnat 

medföra allvarlig vårdskada anmälas till Socialstyrelsen. Patienter ska informeras om 

inträffade vårdskador och åtgärder som vidtagits (a.a.).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal är själva ansvariga för hur de utför sina arbetsuppgifter. 

De är dock skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Likaså har de 

rapporteringsskyldighet när vårdskador inträffat eller när risker för vårdskador uppstått 

(SFS, 2010:659, kap. 6, § 2, 4). Trots lag om anmälningsskyldighet mörkas ett stort 

antal vårdskador (Socialdepartementet, SOU, 2008:17; Socialstyrelsen, u.å.a; Öhrn, 

Elfström, Liedgren & Rutberg, 2011). Enligt en svensk studie som granskat data från 

åren 1996-2003 anmäldes inte mer än var femte vårdskada (Öhrn et al., 2011). I studien 

jämfördes rapporterade avvikelser från ett landsting till Socialstyrelsen med antalet 

patienter som fått ekonomisk ersättning för vårdskador hos Landstingets Ömsesidiga 

Försäkringsbolag. Sjukvården hade anmält 320 avvikelser under dessa år medan 1578 

patienter fått ekonomisk ersättning. Fallen som inkluderades i studien bestod av 113 

patienter med allvarliga vårdskador. Endast 20 % av fallen var anmälda av sjukvåden 

(a.a.). Enligt Socialstyrelsen (u.å.a) anmäler vårdgivarna 1500 skador per år medan 

studier i somatisk slutenvård visade att omkring 100 000 patienter fått vårdskador. Det 

innebär att endast 1,5 % av alla vårdskador anmäldes.  

 

Att vårdskador inte anmäls kunde enligt Evans et al. (2006) bero på hög arbetsbörda, 

tidsbrist, bristande återkoppling eller uppfattningar om att avvikelsen inte medförde 

någon förändring. Ett annat problem var att avvikelsesystemen upplevdes krångliga och 

att personal inte visste vilka situationer som skulle rapporteras (a.a.).  
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Krav om att skriva under avvikelsen och identifiera individer som begått misstag ökade 

uppfattningen av att söka en syndabock, vilket kunde medföra att man avstod från att 

rapportera (Evans et al., 2006; Ilan et al., 2011). 

 

2.3 Patientsäkerhetsarbete 

Patientsäkerhet är skyddet mot vårdskador. Patientsäkerhetsarbete är arbetet som ger 

patientsäkerhet genom analys, fastställande och undanröjande av risker, tillbud och 

negativa händelser (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Brittiska National Patient Safety Agency, NPSA (2012a) beskrev sju åtgärder som 

leder till hög patientsäkerhet på en arbetsplats: 

1. Öppen och rättvis säkerhetskultur.  

2. Tydligt fokus på patientsäkerhet i organisationen.  

3. Utvecklat system för att identifiera riskfaktorer och misstag.  

4. Kunskap om och lättillgänglighet att rapportera incidenter.  

5. Involvering av patienter och anhöriga i patientsäkerheten.  

6. Lärdom av inträffade incidenter.  

7. Implementering av lösningar som förebygger skada (a.a.). 

 

Sjukvård ska ha en mängd barriärer och skydd för att förhindra negativa händelser och 

begränsa dess konsekvenser (Socialstyrelsen, 2009). Exempel på barriärer är larm, 

automatisk avstängning, procedurer och kontroller, men kan också vara uppmärksam 

och kompetent personal (Öhrn, 2012). 

 

WHO (2012b) skriver att det krävs forskning för att omvärlden ska förstå propor-

tionerna av bristande patientsäkerhet och för att möjliggöra säker vård baserad på 

vetenskap. Ilan et al. (2011) menar att personal och organisationer måste bli medvetna 

om riskerna i sin verksamhet och att avvikelserapporter där fyllde en viktig funktion. 

Med hjälp av avvikelserapporter menade Socialstyrelsen (2009) att man kunde fast-

ställa orsaker till misstag, åtgärda dessa, utvärdera effekterna och återföra kunskap från 

erfarenheterna.  
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För att öka avvikelserapporteringen kan patientsäkerhetsronder införas (Ilan et al., 

2011). Thomas, Sexton, Neilands, Frankel och Helmreich (2005) beskrev 

patientsäkerhetsronder där personal från en vårdavdelning träffade ledningen. Under 

mötet diskuterades patientsäkerhet i allmänhet. Personalen talade om var säkerheten 

brast på avdelningen och informerades om vikten av avvikelserapportering. De fick 

sedan ge förslag på patientsäkerhetshöjande åtgärder som ledningen fick i uppgift att 

utföra. Detta visade sig ha positiv effekt på säkerhetsklimatet på avdelningen och 

säkerhetsattityden hos sjuksköterskor (a.a.).  

 

Sexton et al. (2011) visade att patientsäkerhetsronder i kombination med utbildning av 

personal inom patientsäkerhet och effektiv identifiering och eliminering av risker var 

en del i hur säkerhetsklimatet förbättrats på 77 intensivvårdsavdelningar. Huang et al. 

(2010) menade att säkerhetsklimatet på intensivvårdsavdelningar var korrelerade med 

längden på vårdtiderna. De visade att ju lägre säkerhetsklimat, förtroende för ledning 

och tillfredsställelse i arbetet personalen kände, desto längre var vårdtiderna. 

 

National Patient Safety Agency, NPSA (2012b) skrev att sjukvården måste göra stora 

ansträngningar för att minska riskerna för patienter. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska 

organisationer främja öppenhet och stimulera medarbetare till förutsättningslösa 

diskussioner om risker i verksamheten och hur de kan förebyggas (a.a.). NPSA (2012b) 

framhåller att hur väl misstag än förebyggs i sjukvården så arbetar där människor, som 

kommer att göra fel eftersom att människor är felbara. När misstag skett måste 

effekterna kunna dämpas, vilket är ytterligare en anledning till att risker och misstag 

måste identifieras (a.a.).   

 

Ökad patientsäkerhet leder till stora vinster, för patienterna som inte behöver drabbas 

av vårdskador och för samhället i form av ekonomiska vinster (SOU 2008:17). I ett 

längre perspektiv leder ökad patientsäkerhet till att resurser som idag används för att ta 

hand om konsekvenser av vårdskador istället kan användas till att öka kvalitet och 

tillgänglighet inom vården. Vidare menar SOU (2008:17) att vårdskademätningar är ett 

diskutabelt mått på patientsäkerhet eftersom att de endast visar när bristande 

patientsäkerhet har lett till konsekvenser. Mätningarna visar inte de faktiska 

förhållandena eller vilket skydd som finns mot vårdskador.  



 

  7 

Ödegård och Hallberg (2004) visade att förebyggande riskinventering kan vara ett 

användbart komplement till traditionell rapportering med fördelen att risker kunde 

upptäckas innan de lett till någon vårdskada. Personal som arbetar nära patienten är 

därför en stor tillgång för att få fördjupad kunskap om faktorer som påverkar patient-

säkerheten (a.a.). 

 

3 PROBLEMFORMULERING  

Mer än 100 000 vårdskador per år i Sverige kostar samhället enorma resurser och 

patienterna liv och lidande. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen löper 

störst risk att drabbas. Vårdskador är undvikbara och får inte ses som en naturlig del av 

den moderna sjukvården. De ska enligt lag förebyggas och begränsas genom aktivt 

patientsäkerhetsarbete. För att rätt åtgärder ska sättas in krävs kunskap om vilka risker 

som finns och vilka misstag som begås. Eftersom att endast 20 % av alla allvarliga 

vårdskador rapporteras så speglar avvikelserna inte de faktiska förhållandena utan 

alternativa metoder krävs för att ta reda på när patientsäkerheten brister. Intensivvårds-

sjuksköterskor arbetar nära patienten och har därför goda möjligheter att identifiera 

potentiella risker och brister i patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningen. 

 

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva i vilka sammanhang intensivvårds-

sjuksköterskor upplever att patientsäkerheten brister.  

 

5 METOD 

En empirisk studie med kvalitativ design har utförts. Datainsamlingen har skett i fokus-

grupper och stöd i metodiken har tagits av Graneheim och Lundman (2004), Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2009), Polit och Beck (2011) samt Wibeck (2010). Studien 

har genomförts efter godkännande av Röda Korsets Högskola. 
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5.1 Urval 

Urvalet skedde bland intensivvårdssjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning i 

Stockholms län. Ett strategiskt urval utfördes där nio personer med olika lång 

erfarenhet av intensivvård tillfrågades. Samtliga valdes ut eftersom att de av författarna 

ansågs vara informativa. Intensivvårdssjuksköterskor i chefspositioner exkluderades. 

Åtta sjuksköterskor valde att delta och fick information om studien (Bilaga 1). 

Deltagarna delades in i två fokusgrupper. Av schematekniska skäl deltog fem personer i 

den första fokusgruppen och tre i den andra. Alla var kvinnor och hade yrkeserfarenhet 

som intensivvårdssjuksköterska mellan sju månader och 17 år.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Deltagarna erhöll i förväg ett stimulusmaterial, (Bilaga 2). Det innehöll fakta med 

anknytning till ämnet, vilket skulle väcka åsikter och tankar. Intervjuerna genomfördes 

ostört och avskilt i två mindre konferenslokaler. Fokusgruppernas diskussioner leddes 

av samma uppsatsförfattare eftersom att det enligt Wibeck (2010) ökar tillförlitligheten. 

Den andra uppsatsförfattaren agerade observatör, tog noteringar och skötte ljud-

upptagningen. Deltagarna uppmanades att berätta fritt om erfarenheter och åsikter 

relaterade till öppna frågeställningar fokuserade på bristande patientsäkerhet. Fokus-

gruppernas diskussioner pågick cirka 45 minuter vardera. 

 

5.3 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har utförts enligt Hällgren-

Graneheim och Lundman (2009). De ljudinspelade intervjuerna transkriberades av den 

ena uppsatsförfattaren och korrekturlästes av den andra. Uppsatsförfattarna läste sedan 

igenom materialet upprepade gånger för att få en övergripande bild. Texten analysera-

des och meningsbärande enheter togs ut i form av meningar, delar av meningar eller 

enskilda ord som beskrev ämnet. Enheterna kortades ner utan att de förlorade sin 

ursprungliga innebörd. De nya kortare enheterna grupperades i olika teman och under-

kategorier, se tabell 1. Dessa bearbetades och organiserades till studiens slutliga 

resultat. Resultatet har kontrollerats mot de fullständiga transkriberingarna för att säker-

ställa att allt resultat presenterats.  
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Tabell 1. Exempel på hur resultatet analyserats med meningsenhet, kondensering av meningsenhet, kod, 

kategori och underkategori enlig Hällgren-Graneheim och Lundman (2009). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det är ju mer 

fokus på 

patientsäkerhet 

och det är mera 

krav. Men det 

måste också 

komma 

förutsättningar 

för att vi ska 

kunna arbeta 

patientsäkert.” 

 

Ökat krav på 

patientsäkerhet 

kräver också nya 

förutsättningar.  

Patientsäkerhet 

kräver resurser 

Ekonomin styr Organisation 

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Den berörda vårdenhetens chef har fått förfrågan och information om studien (Bilaga 3) 

och godkänt genomförandet. Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte, frivilligheten att delta och garanti att materialet hanterades 

konfidentiellt. Muntligt och skriftligt samtycke har lämnats av alla medverkande. 

Utmärkande ord i citat har bytts ut mot neutralare synonymer för att undvika 

igenkänning av deltagare. 
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7 RESULTAT 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna, som benämns sjuksköterskor, upplevde att patient-

säkerhet är ett omfattande ämne och att brister finns i hela vårdkedjan. En sjuksköterska 

beskrev det såhär: 

 

”I precis allting faktiskt [syftar på när patientsäkerheten kan brista]. Från den blivande 

patientens första vårdkontakt till patientens sista vårdkontakt så att säga. Allt där 

emellan. Fysiskt, socialt, alla förutsättningar, vi som personal, lokalerna, journalerna, 

medicinerna. Rubbet kan ju brista!” 

 

 

Bristerna som identifierades kan härledas till organisationen och sjuksköterskorna. 

Även samarbetet och kommunikationen mellan individer samt mellan organisation och 

individer upplevdes som orsaker till bristande patientsäkerhet, se figur 1. 

  

Figur 1. Sammanhang där sjuksköterskorna upplever att patientsäkerheten brister. 

 

 

7.1 Organisationen  

Sjuksköterskorna beskrev att bristande patientsäkerhet många gånger kunde härledas 

till organisationen.  Problem att säkerställa patientsäkerheten berodde på att tillräckliga 

resurser inte tillhandahölls. Sjuksköterskorna beskrev att de ibland arbetade under för-

hållanden som aldrig skulle accepteras i annan högriskverksamhet. 

 

“Det är en sådan kultur. Om man skulle överföra det på andra potentiellt farliga saker där 

det liksom aldrig någonsin skulle få förekomma. Det skulle aldrig accepteras. Det är 

nästan skrattretande fånigt.” 
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7.1.1 Ekonomin styr 

”Patientsäkerhet är ju en kostnadsfråga. Det är bara en vilja om att prioritera patient-

säkerheten från ledningen. // Det är ju mer fokus på patientsäkerhet och det är mera krav. 

Men det måste också komma förutsättningar för att vi ska kunna arbeta patientsäkert.” 

 

Tidsbrist var ett återkommande samtalsämne och sjuksköterskorna ansåg att de inte 

alltid hann med sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna beskrev hur de tar genvägar för 

att effektivisera sitt arbete och de frågade sig vilken tid det skulle ta att utföra jobbet 

enligt författningar och rutiner. 

 

“Vi har ju en uppsjö med uppgifter känner jag. Vi ska vara med överallt hela tiden helst.  

// Den lilla tiden egentligen som får åtgå till medicinerna som egentligen är en ganska 

stor del av vårat arbete. Det ska man göra lite med vänsterhanden. Det ska göras så 

snabbt som möjligt så man kan hjälpa till. //” 

 

Sjuksköterskorna hade stor tilltro till rutiner och förklarade att patientsäkerheten hotas 

när dessa inte följs. De betonade vikten av utbildning och att vara uppdaterad i gällande 

rutiner och riktlinjer. Sjuksköterskorna kände ibland osäkerhet inför att hantera och 

kontrollera ny utrustning. Osäkerheten kunde bero på otillräcklig utbildning eller att det 

tagit lång tid mellan övningstillfälle och verklighet. Flera sjuksköterskor menade att det 

var svårt att lära sig alla rutiner eftersom att informationsflödet, framförallt via e-post, 

är enormt och tiden att tillgodogöra sig informationen knapp. I perioder när de arbetade 

nattskift var det dessutom schematekniskt svårt att medverka vid informationsträffar. 

Sjuksköterskorna beskrev att överlappningstiden, när både dagpersonal och kvälls-

personal arbetar, har kortats ned.  Möjlighet att tillgodogöra sig ny information på 

arbetstid har således minskat och hinns inte alltid med.  

 

”Ända sedan jag började har de krympt överlappningstiderna för att vi ska bli så 

effektiva som möjligt. Kosta så lite som möjligt. Så det är liksom en ekonomisk fråga.” 

 

En sjuksköterska beskrev att kortare överlappningstider med muntliga rapporter 

fodrade att de skulle börja arbeta med patienten omgående, vilket gjorde att man inte 

alltid hann läsa patientens journal.  

 

”Det har ju hänt en och två gånger att man kommit på klockan nitton att oj, jag måste 

nog kolla igenom så att man inte har missat något. Det är ju så dags då.”  
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Sjuksköterskorna upplevde en brist i patientsäkerheten eftersom att avdelningen hade 

läkemedelspumpar som oväntat stannade, utan att någon visste varför. När pumpen 

styrde ett potent inotropt läkemedel kunde ett avbrott leda till blodtrycksfall och brady-

kardi hos patienten. Sjuksköterskorna beskrev även att andra oförutsedda incidenter 

med utrustningen kan inträffa. Exempel på detta var när en provtagningspinne gick av i 

halsen på en patient. 

 

7.1.2 Vårdmiljön – en sal i röra  

Sett till antalet vårdplatser upplevde sjuksköterskorna att lokalerna var för små. Att man 

på grund av för små lokaler utsätter patienter och personal för risker känner sjukhus-

ledningen till, berättade sjuksköterskorna. Alternativa lösningar till ombyggnation sågs 

i neddragande av patientplatser.  

 

Patientplatserna ansågs vara för trånga när patienter har full övervakning och dialys 

eller behöver utökade insatser såsom röntgen, bronkoskopi eller operation. Sjuk-

sköterskorna upplevde att de då inte kan röra sig kring patienten, utan riskerar att snava 

på och dra ur sladdar. Det trånga utrymmet skymmer även sikten bakom sängen och 

vid reglering av huvudändan riskerades respiratorslang eller artärkateter att dras ur. 

Sjuksköterskorna beskrev också att de på grund av lokalernas utformning inte har 

möjlighet att övervaka båda sina patienter samtidigt utan får förlita sig på larmgränser. 

  

”Man har larmgränser som piper när det är något står illa till. Man ser ju inte själv hur 

det är med patienten. Det tycker jag är väldigt illa. Jag tycker att arbetet ska vara bedside. 

Som sjuksköterska har man en patient med en dator vid patienten och en stol vid 

patienten. Och man ser övervakningen hela tiden och kan fånga upp förändrade tillstånd. 

Inte när det har gått för långt.”   

 

Sjuksköterskorna påtalade också risken för läkemedelsförväxling när lokalerna inte 

organiserades optimalt.  

 

”I en anpassad miljö för den vård vi bedriver så skulle man kanske inte behöva förbereda 

moment så långt innan och då skulle risken minska att man tar fel läkemedel.” 
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Miljön där läkemedel bereddes beskrevs som stundtals bedrövlig. Där finns, förutom 

beredningsplats för läkemedel, fyra datorer, två telefoner och högtalaren till ring-

klockan vid entrén. De upplevde även att det var hög trafik av människor där, vilket gör 

det svårt att koncentrera sig. Har de otur måste de räkna ut en läkemedelskoncentration 

samtidigt som en sjuksköterska går rond med läkaren, tre andra sjuksköterskor bereder 

läkemedel och någon pratar i telefon. 

 

”Jag måste tyvärr säga att när vi slutade bereda läkemedlen i läkemedelsrummet blev de 

en otrolig patientsäkerhetsrisk.” 

 

”Och telefonen ringer hela tiden. Hur vi kunde gå med på att flytta läkemedels-

hanteringen dit. Det förstår jag faktiskt inte.” 

 

Risker för läkemedelsförväxling sågs i att läkemedel med lika namn, exempelvis 

Cefotaxim®, Ceftazidim® och Ciproxin® står bredvid varandra i läkemedelsrummet. 

Att läkemedel med liknande flaskor och helt olika verksamma substanser, Novorapid® 

och Heparin®, står placerade bredvid varandra på bänken där läkemedel bereds menade 

sjuksköterskorna var mycket riskabelt.  

 

”I det dagliga jobbet så finns det, jag har några sådan här ja skräck för vissa saker som 

jag är jätterädd för. Jag är jätterädd för att blanda ihop Novorapid och Heparin och att jag 

ska få för mig att flusha en cvk. Dra upp Novorapid istället för Heparin.” 

 

Att material och utrustning finns i dubbletter, inte ligger på avsedd plats eller placeras 

onaturligt sågs av några sjuksköterskor som en brist i patientsäkerheten eftersom att 

letandet stjäl tid. Att flytta runt patienter på grund av undersökningar, platsbrist eller 

isoleringsbehov beskrevs äventyra patientsäkerheten på grund av långa transporter, 

planläge, risk för extubering och smittspridning. 

 

7.2 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna var rädda att begå misstag i sitt arbete med konsekvenser för 

patienterna och dem själva. Bristande kontroll upplevdes bero på stress, störande 

moment eller att rutiner frångicks.  

 

”Vilken ångest. Tänk att vara ansvarig för något sådant. Det är ju skräcken att vara 

skyldig till någon form av patientskada.” 
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7.2.1 Bristande kontroll 

Flera sjuksköterskor var rädda att begå misstag under stress eftersom att de då brast i 

kontrollen till förmån för effektivitet. De var även rädda för att bli hemmablinda, utföra 

uppgifter på rutin och därmed brista i kontrollen.  

 

“// Vad som slår mig ständigt är ju när man har jobbat x antal år. Man har gjort väldigt många moment 

väldigt många gånger, vilket inte egentligen innebär någon ytterligare säkerhet, kanske snarare tvärtom. // 

Man känner sig trygg. Det här har jag gjort massor av gånger, jag behöver inte tänka så mycket. Men det 

är himla farligt”. 

 

Exempel på misstag de var rädda att begå var att ta fel ampull av ett läkemedel, koppla 

läkemedel i fel pump eller spruta läkemedel i fel infart. Sjuksköterskorna menade också 

att de riskerade att ge läkemedel till fel patient eftersom att de på avdelningen inte har 

för vana att märka sprutor och dropp med patientdata. De saknar dessutom möjlighet att 

kontrollera läkemedlet mot ordinationen vid patientens säng. 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att de störde varandra. De medgav att de inte heller säger 

ifrån när de blir störda, trots att de ser detta som en stor patientsäkerhetsrisk.  

 

”Ett annat moment som vi drabbas av hela tiden det är ju den miljö vi har inne i buren. Jag tänkte på det 

igår när jag själv störde. Jag ställde mig och pratade och ställde en fråga till en som höll på och blandade 

en lite udda blandning. Så jädra korkat av mig // Vi stör ju varandra otroligt mycket när vi står och 

späder. Telefonen ringer och kollegor kommer in och ställer frågor. Undrar hur mycket som blir fel där 

egentligen som vi inte vet om.” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att bristande följsamhet till existerande regler och rutiner 

äventyrade patientsäkerheten. Exempel på detta var påslagna mobiltelefoner på patient-

salen som de sett kunde ge störningar på EKG-apparaturen. Sjuksköterskorna frågade 

sig om mobiltelefonerna även kan påverka läkemedelspumparna. De berättade också att 

bristande följsamhet till hygienrutiner förekommer, som att ignorera regler om skydds-

kläder hos smittsamma patienter. 

 

7.2.2 Rädsla att straffas 

Sjuksköterskorna konstaterade att de alla kan göra misstag och därigenom riskerar 

rättsliga påföljder. Att bli polisanmäld upplevdes skrämmande och en sjuksköterska 

beskrev vad ett misstag i jobbet kunde innebära:  
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”Jag är personligt ansvarig för det här. Och det är jag som kommer att åka dit. Rent historiskt är det inte 

läkare som åker dit. Det är inte undersköterskor som åker dit. Utan det är sjuksköterskor. Det är jag som 

kommer att åka dit om det skiter sig. Vi sitter här och vet om allt det här, det är jag som kommer trilla 

dit.” 

 

”Man lever farligt.”  

 

Sjuksköterskorna kände sig bevakade i och med det ökade mediala intresset för patient-

säkerhet. En sjuksköterska trodde att privata rättegångarna mot vårdpersonal skulle 

komma att bli fler i framtiden. Man ansåg att patientsäkerhet, med all rätt, får stora 

proportioner i kvällstidningar men att perspektivet blir väldigt förvridet, att synda-

bockar utses istället för att se till systemfel. Oavsett om ett misstag leder till rättsliga 

påföljder eller inte så menar sjuksköterskorna att de skulle straffa sig själva om de 

orsakat en patient allvarlig vårdskada.    

 

”Även om du inte straffas personligen på papperet så gör man ju det i alla fall.” 

 

”Ja. Man får ju leva med det resten av livet”. 

 

7.3 Samarbete och kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet och kommunikationen på avdelningen inte 

alltid fungerar optimalt. Detta leder till att sjuksköterskorna saknar information om 

patienterna, blir avbrutna i sitt arbete och upplever ett övermäktigt ansvar. Resultatet 

är bristande patientsäkerhet. 

 

7.3.1 Att vårda en främling 

Sjuksköterskorna upplevde sig ofta sakna information om nyinlagda patienter. 

Patienterna kommer till IVA med kort varsel, många gånger utan att sjuksköterskorna 

fått rapport om dem. Det kan dessutom ta tid innan läkaren, som ofta vet mer om 

patienten, dyker upp. Om patienten kräver ständig uppsikt hinner sjuksköterskan inte 

heller läsa journalen. Sammantaget medför det att sjuksköterskorna saknar information 

om bland annat patientens grundsjukdomar, allergier, prov- och undersökningssvar. De 

upplevde detta som att vårda en främling, därtill en kritiskt sjuk främling. En av 

sjuksköterskorna beskrev det så här: 
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”Om jag inte har någon möjlighet att lämna patienten för att sätta mig och läsa journalen 

så kan jag i princip ha en patient ett helt pass där jag inte läst en rad utan helt går på det 

status som jag ser och det är en enorm risk naturligtvis. Patienten är liksom bildligt 

naken när han eller hon kommer och jag får jobba utifrån det helt enkelt”. 

 

Sjuksköterskorna menade också att de själva kan vara orsak till att information stannar. 

Sedan muntliga rapporter införts upplevde någon att dokumentationen blivit mindre 

noggrann och när sjuksköterskor missar att muntligt rapportera något som inte heller 

finns nedskrivet i journalen så stannar informationen. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter riskerar att gå miste om adekvat behandling 

eftersom att provsvar av misstag kan hamna på någon annan avdelning. Detta på grund 

av att remisser fyllts i felaktigt, vilket upplevdes bero på ett krångligt och inkonsekvent 

system. Att datasystemen inte kommunicerar med varandra upplevdes också som orsak 

till bristande information om patienten. 

 

7.3.2 Ansvar för allt och alla 

Alla sjuksköterskor ansåg att de har ett livsviktigt arbete med mycket ansvar. Ibland var 

dock inte ansvarfördelningen tydlig. Några menade att de också ansvarade för andras 

misstag, vilket upplevdes orättvist. 

 

”Det jag tycker är positivt med den ökade uppmärksamhet som patientsäkerhet får är att 

förhoppningsvis så kanske vårt ansvar som sjuksköterskor lyfts upp lite gran och att det 

tydliggörs, vilket jag tror är positivt. Jag tror inte att gemene man riktigt förstår vilket 

ansvar vi har när vi arbetar.” 

 

Sjuksköterskorna menade att samarbetet försämras när många var inblandade i 

patienten och ansvarsfördelningen blir otydlig. Det blir svårt att veta vem som gör vad 

och vem som får ordinationerna. Ordinationer, muntliga eller i datoriserad läkemedels-

modul kan dessutom vara otydliga, leda till missförstånd och felmedicinering. En sjuk-

sköterska kände sig osäker vid muntliga ordinationer. Hon menade att om läkaren 

ordinerar fel läkemedel och patienten kommer till skada så skulle sjuksköterskan 

kanske få bära ansvaret. Eftersom att muntliga ordinationer inte finns nedskrivna så 

skulle hon inte ha något bevis på ordinationen. Det kunde också kännas otryggt att 

ansvara för patienter där larm stängts av på grund av en trasig artärkateter eller annan 

anledning till frekventa larm. 
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Sjuksköterskorna upplevde att de då avlägsnade en barriär i patientsäkerheten och 

skulle stå ansvariga om de missade en viktig förändring i patientens tillstånd. 

 

Sjuksköterskorna upplevde ett stort ansvar för sina patienter. De beskrev hur de hela 

tiden kände sig tvungna att kontrollera sitt arbete men också andras. De beskrev att 

ansvarsfördelningen inte alltid är tydlig i samband med undersökningar och inter-

ventioner och tog därför själva på sig ansvaret.  

 

“Vi ska alltid kolla kufftryck när de kommer från operation, man måste alltid kolla att 

läkarna ställer tillbaka gränserna efter ditten och datten och att de inte bara har sänkt på 

pumparna utan även har antecknat på kurvan. Alltså det är ju många saker som man 

liksom hela tiden ska ha i huvudet som det kanske inte är jag som gör. Och då är det ju 

frågan om det inte är jag som gjort det ursprungligen, är det mitt ansvar eller är det 

deras?” 

 

”Ja. Det blir ju bådas ansvar men vem får skulden? Det är ju frågan”. 
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8 DISKUSSION 

En kvalitativ empirisk studie med fokusgrupp och induktiv innehållsanalys som metod 

har utförts. Syfte var att beskriva i vilka sammanhang intensivvårdssjuksköterskor, 

benämnda sjuksköterskor, upplever att patientsäkerheten brister. Sjuksköterskorna 

upplevde att patientsäkerhetsbrister kunde härledas till organisationen och sjuk-

sköterskorna. Brister sågs även i samarbetet och kommunikationen mellan individer 

samt mellan organisationen och individer. Sjuksköterskorna var rädda för att begå 

misstag som kunde skada patienter och att bli personligt anklagade för vårdskador. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden fokusgrupp valdes eftersom att den i litteraturen beskrevs vara en lämplig 

metod för att studera människors uppfattningar och känslor inför ett visst ämne. I 

fokusgrupper sågs möjligheten att tankegångar gemensamt skulle utvecklas genom 

interaktionen mellan deltagarna och att ett dynamiskt material skulle genereras på 

relativt kort tid. Därför valdes metoden framför enskild intervju (Wibeck, 2010).  

 

Metoden kan dock utgöra en begränsning eftersom att risken finns att deltagare i 

fokusgrupper inte törs säga vad de tycker om dynamiken inte är öppen och positiv 

(Kitzinger, 1995). Likaså finns risken att medverkande blir passiva om några deltagare 

tar större plats. För att minska risken för passiva deltagare försökte moderatorn inbjuda 

till en öppen diskussion. Intervjuerna hölls avskilt, i ett litet konferensrum som 

sjuksköterskorna kände till. Lokalen valdes därför att mindre lokaler främjar 

interaktionen enligt Wibeck (2010). Interaktionen skilde sig mellan grupperna och kan 

således ha påverkat resultatet. Skillnaden syntes genom att den till antalet större 

fokusgruppen framförallt diskuterade sin egen roll i bristande patientsäkerhet medan 

den andra fokusgruppen snarare såg riskerna hos andra. Denna skillnad kan enligt 

Wibeck (2010) bero just på gruppens storlek och dynamik. I en större grupp ökar 

känslan av att vara anonym samtidigt som risken finns att inte alla deltagare kommer 

till tals. 
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För att främja trovärdigheten i studien försökte trygghet skapas för deltagarna. Gruppen 

bestod därför av deltagare med samma utbildningsnivå utan tydlig hierarki, varför 

chefer uteslöts ur gruppen. Detta eftersom att Polit och Beck (2011) menar att en homo-

gen grupp lättare delar med sig av sina åsikter. Några deltagare anslöt till diskussio-

nerna i samband med arbetspass och deras medverkan var därför känd av chefer. Det 

kan ha medfört att känslig information inte delgavs. Deltagarna informerades därför om 

att materialet skulle hanteras konfidentiellt och uppmanades att inte prata om 

diskussionerna utanför gruppen. Författarna har för att tydligt beskriva sin metod 

behövt redovisa att de innehar förkunskaper om vilka deltagare som är informativa, 

vilket kan ha medfört att deltagandet blivit mindre konfidentiellt. För att undvika igen-

känning av deltagare har utmärkande ord i citaten bytts ut mot neutralare synonymer.   

 

Denna studie är baserad på data från berättelser som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kräver förståelse och samverkan mellan forskare och deltagare. Texter 

innehåller flera betydelser och det finns alltid en grad av tolkning när texten bearbetas 

(a.a.). Därför bör tillförlitligheten i resultatet diskuteras. Kanske skulle resultatet se 

annorlunda ut om författarna haft en annan förförståelse, andra erfarenheter eller större 

tidsåtgång. För att öka möjligheten för läsaren att bedöma resultatet har många citat 

presenterats och samtliga deltagare är citerade. Studiens analys redovisas noggrant för 

att ytterligare stärka tillförlitligheten (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2009). Under 

hela analysen har enskilda tolkningar varvats med gemensamma diskussioner tills 

överenskommelse uppstått. Förförståelsen kan ha färgat resultatet eftersom att tidigare 

kunskaper inom ämnet finns. I stimulusmaterialets sista mening Vad är du rädd för? 

speglas egna känslor och förutfattade meningar. Stimulusmaterialets uppgift var att leda 

in deltagarna på ämnet och ett starkt ord som rädd användes för att väcka diskussion, 

vilket Wibeck (2010) rekommenderar. Det kan dock ha påverkat deltagarna att prata 

om just rädslor under diskussionerna. För att undvika fokus på stimulusmaterialet 

förklarades dess syfte och deltagarna ombads att inte diskutera de enskilda fallen i 

materialet.  

 

Angående överförbarheten i metoden har tendenser urskiljts. För att undersöka 

utbredningen av dessa tendenser och i förlängningen generalisera resultatet 

rekommenderas en enkätstudie med större population baserad på detta resultat 

(Wibeck, 2010).  
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Organisationen 

Sjuksköterskorna beskrev brister i patientsäkerheten som kunde härledas till 

organisationen. De upplevde att ekonomin styr samt att vårdmiljön är en sal i röra. 

 

Sjuksköterskorna beskrev patientsäkerhet som en kostnadsfråga, vilken inte alltid 

prioriterades av ledningen. De ansåg att lokalerna inte var anpassade för att bedriva 

säker intensivvård. De menade också att ledning och personal visste om att lokalernas 

brister hotade säkerheten men att detta accepterades. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763, § 28) är vårdgivaren skyldig att organisera vården så att hög patient-

säkerhet tillgodoses. Alltså borde väl anpassade lokaler vara grundläggande för att få 

bedriva intensivvård. Finns inte intresse att bygga om lokalerna borde därför 

alternativet vara att dra ner antalet vårdplatser, som sjuksköterskorna föreslog. Detta för 

att undvika de risker som patienter och personal utsätts för dagligen.  

 

Valentin et al. (2009) studerade misstag i läkemedelsadministreringen på intensivvårds-

avdelningar. De visade att misstag var vanligare när sjuksköterskorna hade hög arbets-

belastning och när bemanningen var lägre (a.a.), vilket sjuksköterskorna i denna studie 

också påtalade. Sjuksköterskorna menade att tidsbrist och låg bemanning hotade 

patientsäkerheten eftersom att de tvingades ta genvägar och effektivisera läkemedels-

hanteringen trots att det innebar risker för patienterna. Ett exempel på detta är att 

läkemedlen Heparin® och Novorapid® placerades bredvid varandra på berednings-

platsen eftersom att de används ofta. Detta är enligt Socialstyrelsens författnings-

samling (SOSFS 2000:1, kap.4, § 2) inte tillåtet. Läkemedel som måste vara lättill-

gängliga får förvaras utanför läkemedelsförrådet om det är förenligt med en säker 

hantering (a.a.). Avdelningens effektivisering predisponerar dock för läkemedels-

förväxling eftersom att Heparin® och Novorapids® ampuller är mycket lika. De är 

dessutom potenta och vanligt förekommande vid läkemedelsavvikelser på 

intensivvårdsavdelningar enligt Seynaeve et al. (2011) som studerat läkemedels-

avvikelser på intensivvårdsavdelningar. 
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Socialstyrelsen (2009) menar att alla högriskverksamheter måste ge anställda de villkor 

som krävs för att bedriva ett säkert arbete. Ett förslag som togs upp i fokusgruppen var 

att sjuksköterskorna skulle vårda endast en patient vardera, som på några grannsjukhus. 

Förslaget kan stödjas av Valentin et al. (2009) som visade att färre misstag begicks när 

sjuksköterskor vårdade färre patienter. Berland, Natvig och Gundersen (2007) fann i sin 

fokusgruppstudie att sjuksköterskor brast i kontrollen under hög arbetsbelastning (a.a.). 

Genom att vårda endast en patient kan tid frigöras och sjuksköterskor ges större 

möjlighet att följa författningar och rutiner. 

 

Sjuksköterskorna tog upp att de ibland arbetade under förhållanden som aldrig skulle 

accepteras i annan högriskverksamhet. Enligt Keroack et al. (2007) har ledningens syn 

på patientsäkerhet stor betydelse för kvaliteten på vården, vilket visade sig i deras 

intervjuer. På avdelningar med uppmätt hög patientsäkerhet fanns ledare regelbundet 

närvarande och blev på så vis varse om risker på sin enhet (a.a.). Sjuksköterskorna 

uttryckte att sjukhusledningen var medvetna om att personal och patienter utsattes för 

risker. Om ledningen arbetade aktivt för att exempelvis förbättra lokalerna så var inte 

sjuksköterskorna helt införstådda med det. Öhrn (2012) betonar vikten av att personal 

har förtroende för ledningen eftersom att personalen ser riskerna dagligen och därför är 

en stor tillgång i patientsäkerhetsarbetet. 

 

I Socialdepartementets rapport (SOU 2008:117) beskrivs hur ökad patientsäkerhet leder 

till både minskat lidande för patienter och ekonomisk vinning. Bracco et al. (2001) 

genomförde en kohortstudie i Schweiz som visade att mänskliga misstag slukade 15 % 

av intensivvårdens resurser. Misstagen ökade också morbiditeten bland patienterna och 

arbetsbelastningen för personalen (a.a.). I och med att vårdskador minskar kan resurser 

som idag läggs på att ta hand om vårdskador användas till att öka tillgänglighet och 

kvalitet i sjukvården (SOU 2008:117). Patientsäkerhet borde således inte vara en 

kostnadsfråga. Sjukvården tjänar på att investera tid och pengar i arbete som ökar 

patientsäkerheten. 
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8.2.2 Sjuksköterskan  

Sjuksköterskorna var rädda för att deras misstag skulle skada patienterna. De upplevde 

att bristande kontroll kunde bero på stress, slarv eller att de blivit hemmablinda. De 

upplevde även rädsla att straffas. 

 

Sjuksköterskorna oroade sig för att begå misstag, framförallt i läkemedelshanteringen. 

De beskrev även rädslor för att bli hemmablinda. Trots detta avstod sjuksköterskorna 

ibland att kontrollera enligt förordningar och avdelningens rutiner för att effektivisera 

arbetet. Deras medvetenhet om den stundtals bristfälliga kontrollen ledde till rädslor att 

skada patienter och att själva bli personligt anklagade för vårdskador.  

 

Sjuksköterskorna påtalade risken att ge läkemedel till fel patient eftersom att de inte har 

för vana att märka sprutor med patientdata och saknar möjlighet att kontrollera 

ordinationen vid patienten. Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2000:1, 

kap. 4, § 7) ska iordningställda läkemedel på förpackningen eller behållaren vara märkt 

med uppgifter om patientens identitet, id-märkning, samt övriga uppgifter som behövs 

för en säker hantering (a.a.). Intensivvården bedrivs dessutom i en stressig miljö, vilket 

inte får vara en anledning till att id-märkning prioriteras bort. Tvärtom, det borde vara 

anledningen till att id-märkning alltid sker noggrant.  

 

Öhrn (2012) skriver att sjuksköterskor ansvarar för att deras arbete utförs grundligt. 

Samtidigt måste de vara effektiva eftersom att tid och resurser är begränsade (a.a.). 

Detta innebär att sjuksköterskor ofta måste prioritera, effektivitet eller säkerhet. Enligt 

lag är de skyldiga att arbeta patientsäkert (SFS 2010:659, kap. 6 § 4). Därför borde 

patientsäkerhet vara deras självklara prioritering, för att skydda patienter och sig själva. 

Den gången detta inte är möjligt och patientsäkerheten äventyrats måste sjuksköterskor 

istället, enligt lag, avvikelserapportera detta (a.a.). Bristande patientsäkerhet får inte ses 

som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Trots att alla moment kontrolleras 

minutiöst kommer dock misstag att begås (Benner et al., 2011). När vårdskador uppstår 

och sjuksköterskor blir granskade är det därför viktigt att de följt förordningar och 

rutiner för att undvika sin rädsla, att straffas. För patienter som behöver intensivvård 

medför de livsuppehållande åtgärderna stora risker. Men de har också något att vinna, 

livet. Riskerna som sjuksköterskorna tar dagligen vinner ingen på. 
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8.2.3 Samarbete och kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev brister i kommunikation och samarbete. Detta ledde till 

upplevelser av att vårda en främling och att vara ansvarig för allt och alla. 

  

Sjuksköterskorna upplevde att brister i kommunikation och samarbete uppstod mellan 

individer och mellan individer och organisation. Problemet är väl dokumenterat och 

forskare har gång på gång visat på samband mellan misstag i sjukvården och bristande 

kommunikation (Donchin et al., 1995; Greenberg et al., 2007; Socialstyrelsen, u.å.b; 

Sutcliffe, Lewton & Rosenthal, 2004).  

 

Sjuksköterskorna använde ingen standardiserad kommunikation. De saknade ofta 

information om patienter som just anlänt till avdelningen, vilket upplevdes som att 

vårda en främling. I Sutcliffe et al., (2004) intervjustudie om orsaker till misstag 

förklarade sjukvårdspersonal vikten av att ge och få en kort rapport när patienter 

transporteras mellan enheter. Det var framförallt värdefullt om patientens status oväntat 

förändrades (a.a.). Då bristande kommunikationen är en av de största riskfaktorerna 

inom sjukvård rekommenderar Socialstyrelsen (u.å.b) användande av SBAR-modellen, 

SBAR, en standardiserad modell för säker kommunikation. På sjuksköterskornas 

avdelning har SBAR utan större framgång introducerats. Detta trots att de utrycker ett 

behov av detta hjälpmedel. Möjligen kan detta bero på att implementeringen inte skett 

på ett genomarbetat sätt. Eller så ses detta som ännu ett i raden nytt rapporteringssystem 

att hinna lära sig. 

 

Enligt sjuksköterskorna uppstod missförstånd i samarbetet med läkare när ansvaret inte 

fördelades tydligt. Enligt Donchin et al. (1995) som studerade misstag på en 

intensivvårdsavdelning stod kommunikationsbrist mellan sjuksköterskor och läkare för 

37 % av alla rapporterade misstag (a.a.). Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att 

missförstånd också uppstod när många var inblandade i patienten. Greenberg et al. 

(2007) skriver dock att 92 % av all kommunikationsbrist skedde mellan två personer. 

Vanligast var inte att information missförstods utan att den aldrig kommunicerats.  

 

Bristande samarbete gjorde att sjuksköterskorna kände ansvar för allt och alla, trots att 

deras kollegor enligt lag bär ansvar för sitt eget arbete (SFS, 2010:659, kap. 6, § 2). 

Detta kan bero på att sjuksköterskans arbetar efter sin etiska kod.  
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ICN:s etiska kod beskriver fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Sjuksköterskor vet att misstag begås och känner kanske ansvar att se till så 

misstagen aldrig når patienten. Detta enligt den etiska principen om att göra gott, vilken 

bland annat innebär att förebygga skada (Collste, 2010). Tanken är i så fall god men 

ansvaret kan inte bara ligga på sjuksköterskan. Sjukvårdspersonal måste samarbeta. 

Genom övningar på multidisciplinära arbetsplatser kan samarbetet förbättras, vilket 

Buljac-Samardzic, Doorn, Wijngaarden och Wijk (2010) fann i sin litteraturstudie. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, § 28) tydliggör att ledningen bär ansvaret 

för att organisera en patientsäker vård. Sjuksköterskan i sin tur ansvarar för att utföra ett 

säkert arbete och rapportera risker enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6 § 

2, 4). Därtill måste de arbeta tillsammans för att finna patientsäkra lösningar. Patient-

säkerhetsronder har genom diskussion kring avdelningars risker och tillbud visat sig 

öka patientsäkerheten och medvetenhet om ämnet (Ilan et al., 2011; Sexton et al., 2011; 

Thomas et al., 2005; Öhrn, Rutberg & Nielsen, 2011). För givande patientsäker-

hetsronder krävs samarbete mellan organisation och personal. Organisationen måste 

införa och möjliggöra ronderna och personalen ansvarar för att lyfta relevanta problem. 

Brister som identifierats i denna studie skulle under patientsäkerhetsronder kunna 

diskuteras för att sedan minskas eller elimineras. 
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 9 Slutsats 

Studiens resultat beskriver i vilka sammanhang intensivvårdssjuksköterskor upplever 

att patientsäkerheten brister. Bristerna sågs i organisationen och hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde även brister i samarbetet och kommunikationen mellan 

individer samt mellan individer och organisation. För att öka patientsäkerheten måste 

organisationen tillhandahålla personal, lokaler och utrustning väl anpassade för att 

bedriva säker intensivvård. Sjuksköterskorna i sin tur är tvungna att följa författningar 

och lokala rutiner för att inte skada patienter eller själva straffas för vårdskador. Orga-

nisationen och sjuksköterskorna måste därtill tillsammans förbättra sitt samarbete och 

sin kommunikation. Genom detta kan risker identifieras och resurser satsas på lämpliga 

förbättringsåtgärder (Figur 3). Vinsterna leder till minskat lidande för patienterna, 

minskade kostnader samt ökad trygghet för personalen. 

 

Figur 3. Orsaker till bristande patientsäkerhet och förslag på åtgärder som leder till patientsäkerhet. 

10 Klinisk betydelse 

Denna studie kan användas i ett förbättringsarbete på den undersökta avdelningen som 

komplement till det vanliga rapporteringssystemet. Studien visar var patientsäkerheten 

brister och var insatser behövs. Förutom forskningsresultaten kan undersökningen ha 

haft betydelse för gruppdeltagarna som blivit uppmärksammade om risker på 

avdelningen. Medvetenheten om sina egna och kollegors känslor om ämnet kan 

dessutom ha ökat gruppsamhörigheten. 

11 Förslag på vidare forskning 

För att generalisera resultatet kan en enkät utarbetas från detta material, vilket 

möjliggör undersökning av en större population. Värdefullt vore även vara att studera 

bristande patientsäkerhet ur en tvärprofessionell synvinkel. 
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BILAGA 1 

 
 

Deltagarinformation  
 
Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för 

examensarbetet.  

 

Preliminärt namn på studien är ”Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om 

bristande patientsäkerhet”. Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en gruppintervju s.k. 

fokusgrupp, med fokus på ovanstående ämne. 
 

Intervjun tar cirka 45 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt 

och redovisas i en form där inte enskilda deltagares svar kan identifieras. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Vid 

sjukdom eller annan anledning till frånvaro önskar vi bli kontaktade skyndsamt.  
 

Resultaten i denna undersökning kan ge ökad medvetenhet om risker och patientsäkerhet. 

Det kan även ses som en del i det lokala patientsäkerhetsarbetet och vara grunden för ett 

fortsatt förbättringsarbete på er intensivvårdsavdelning. Medvetenheten om dina och dina 

kollegors erfarenheter kan bidra till ökad samhörighet och stöd i arbetsgruppen samt ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Till detta brev bifogas ett stimulusmaterial som vi önskar att ni läser och funderar över 

innan intervjun. Undertecknad deltagarinformation tas med till intervjun. Om du önskar 

ytterligare information angående denna undersökning är du välkommen att vända dig till 

oss. 

 

Stockholm 2012-01-11   

 

Annakarin Bjuhr   Lina Törnblom 

   

    

 

Åsa Krusebrant (Handledare) 
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Röda Korsets Högskola 

Box 55676 
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Tel. 08 58751600 
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BILAGA 2 

”Gör hon fel måste hon leva med det hela sitt liv” 

Citat hämtat ur artikeln ”Läkemedelshantering. Som att gå på minfält” i Vårdfokus nummer 1, januari 2012. 

 

I januari 2011 trädde nya patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft med syftet att göra vården 

säkrare och underlätta för patienter att anmäla felbehandlingar. Patientsäkerhet definieras 

av Socialstyrelsen som skyddet mot vårdskador. Studier har visat att 8,6 % av alla patienter 

som vårdas på sjukhus i Sverige utsätts för undvikbara vårdskador. Forskning har även 

visat att patienter som vårdas på IVA löper större risk än på någon annan vårdenhet att 

drabbas av misstag som leder till vårdskador. Detta kan härledas till den komplexa miljön 

med avancerad medicinsk apparatur och administrering av potenta läkemedel i ett ofta högt 

tempo, men också på att patienterna är mycket sköra. Ett litet misstag kan få stora 

konsekvenser för patienter men även för oss som sjuksköterskor och privatpersoner. När 

upplever du att patientsäkerheten brister? 

 

År 1985 dömdes en sjuksköterska i Linköping till villkorlig dom för vållande till annans död 

och framkallande av fara för annan. Hon hade förväxlat lamporna på dialysapparaten och av 

misstag stängt av larmet. När dialysvätskan tog slut blev tolv patienter dialyserade med 

renat ledningsvatten varav tre avled och resterande skadades svårt. Ingen ifrågasatte 

konstruktionen av dialysapparaten. Hur patientsäker är den medicinska apparaturen på din 

arbetsplats? 

 

I Kalmar dömdes en sjuksköterska år 2003 till villkorlig dom för vållande till annans död 

sedan hon tagit fel ampull i läkemedelsskåpet och gett tio gånger för hög koncentration 

läkemedel varpå ett spädbarn dog. Hur patientsäker är läkemedelshanteringen på din 

avdelning? 

 

Våren 2009 hämtades en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på sin arbetsplats av fyra 

poliser. Hon var polisanmäld för mord och hade enligt misstankarna givet en dödlig dos 

Tiopental, som medfört att en liten flicka avlidit. Läkaren satt inlåst (anhållen och häktad) en 

vecka innan hon släpptes ut, fortsatt misstänkt. Hon åtalades senare för dråp. Tre år efter 

polisanmälan friades läkaren då domstolen ansåg att hon inte gjort något som inte varit 

medicinskt motiverat. Tre år av anklagelse. Skulle det kunna hända dig som sjuksköterska? 

 

Vad är du rädd för? 
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BILAGA 3 

 

 
Till vårdenhetschefen  

på intensivvårdsavdelningen 

 

 

Förfrågan angående genomförande av studie 

 

Vi, Annakarin Bjuhr och Lina Törnblom studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. 

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng. 

Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är 

”Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av bristande patientsäkerhet”. 

Studiens övergripande forskningsfrågor är: När upplever intensivvårdssjuksköterskor att 

patientsäkerheten brister? Vilka känslor väcker detta? 

 

Resultaten i denna undersökning kan ge ökad medvetenhet om risksituationer och patientsäkerhet. Det 

kan också vara grunden för ett fortsatt förbättringsarbete på er intensivvårdsavdelning.  Dina anställdas 

erfarenheter kan bidra till ökad samhörighet och stöd i arbetsgruppen samt ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av gruppintervjuer, s.k. fokusgrupp, av 

intensivvårdssjuksköterskor (V.g. se bifogad projektplan) i januari 2012 vecka 3. Vi förbinder oss att 

skriftligt och muntligt informera deltagande personal. Vidare förbinder vi oss att handskas 

konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade personal hämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen (V.g. se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Alla resultat kommer att 

redovisas så att personer och enheter inte kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 

återrapporteras till enheten.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid er 

intensivvårdsavdelning. 

 

Stockholm 2012-01-09  

 

 

Annakarin Bjuhr Lina Törnblom  Åsa Krusebrant 

    (Handledare) 

    asa.krusebrant@rkh.se  

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

 

Tel. 08 58751600 

 

 

 

 
Ort & Datum             Genom underskrift av detta dokument godkänner jag genomförande av studien enligt ovan. 

 

 

 


