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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer på 

vårdavdelningar. Det leder i vissa fall till svåra konsekvenser för patienten, med ökad 

morbiditet och mortalitet.  

Syfte: Att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir inom intensivvården, och vilka 

orsaker som leder till uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Metod: En litteraturöversikt med deskriptiv design för att granska kvantitativa artiklar. 

Resultat: Resultatet visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekom även inom 

intensivvården. Åtgärder som uteblev var bland annat hygienrutiner, mobilisering, stöd och 

undervisning. Läkemedelsrelaterade avvikelser inträffade i mindre utsträckning än på 

vårdavdelningar men ledde till svårare konsekvenser för patienten. Flera brister i arbetsmiljön 

medförde att omvårdnadsåtgärder uteblev. Sjuksköterskor stördes i sitt arbete, av bland annat 

kollegor och övervakningsutrustning. Otillräcklig bemanning hade en stor betydelse för 

förekomsten av uteblivna omvårdnadsåtgärder. Bra kommunikation och samarbete minskade 

frekvensen. När sjuksköterskor konsulterade varandra inför åtgärder inträffade färre misstag, 

och när en checklista användes aktivt under ronden minskade bland annat respiratortid och 

mortalitetsrisken för patienten. Hög utbildningsnivå och lång yrkeserfarenhet kunde minska 

förekomsten av uteblivna omvårdnadsåtgärder. Uteblivna omvårdnadsåtgärder förekom i 

lägre utsträckning inom intensivvården jämfört med vårdavdelningar men tenderade att ha en 

större negativ påverkan på patienten.  

Slutsats: Litteraturöversikten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer inom 

intensivvården i mindre utsträckning än på vårdavdelningar, men att det påverkar patienten 

mer negativt då det inträffar. Det är av vikt att förbättra arbetsmiljö, kommunikation och 

samarbete för sjuksköterskor, och att främja utbildning och yrkeserfarenhet för att minska 

risken för att omvårdnadsåtgärder uteblir. 
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ABSTRACT 

Background: Previous research indicates that missed nursing care occurs in health care units. 

In sometimes this leads to serious consequences for patients, with increased morbidity and 

mortality.  

Aim: To investigate what missed nursing care that occurs in intensive care, and the reasons 

for missed nursing care.  

Methods: A literature review with descriptive design for reviewing quantitative articles. 

Result: Missed nursing care was also present in intensive care. Missed nursing actions 

included hygiene routines, mobilization, support and teaching. Medication errors occurred to 

a lesser extent than in health care units but led to more severe consequences for patients. 

Shortcomings in the work environment led to missed nursing care. Nurses were often 

disturbed in their work, and inadequate staffing was strongly associated with missed nursing 

care. God communication and teamwork reduced the frequency. When nurses consulted each 

other before acting fewer mistakes occurred. When using a checklist actively during rounds 

respiration time and the risk of mortality for the patient was reduced. High levels of education 

and long professional experience were important for reducing missed nursing care. Missed 

nursing care was less common in intensive care but tended to have a greater negative impact 

on the patient.  

Conclusion: This review demonstrates that missed nursing care is less frequent in intensive 

care than in health care units but has a greater negative impact on the patient. It is important to 

improve the working environment, communication and teamwork for nurses, to promote 

education and professional experience to reduce missed nursing care.  
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BAKGRUND 

Den avancerade sjukvården  

Sjukvården i Sverige regleras av hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) för att garantera 

en god och säker vård. Vården ska erhålla samma höga kvalitet oavsett patientens bakgrund. 

Patientens integritet, delaktighet och autonomi regleras av patientlagen (SFS, 2014:821) och 

syftar till att verksamheter inom hälso- och sjukvården ska stärka detta för patienten. 

Regionen som patienten är boende eller verksam i ansvarar för att tillhandahålla vård i första 

hand, men vid behov av högspecialiserad sjukvård kan andra regioner ta över ansvaret 

tillfälligt (SFS, 2017:30). Intensivvård i ett globalt perspektiv varierar beroende på ländernas 

kapacitet för att vårda kritiskt sjuka patienter. Det som särskiljer intensivvård från vanlig 

slutenvård kan delas in i fem domäner: ett större fysiskt utrymme, en mer avancerad support 

och övervakningsteknik, specialistkompetens hos personal, specialistvård och en tradition av 

forskning, samt utbildning och kvalitetsförbättring (Marshall et.al., 2017). Riktlinjer för 

svensk intensivvård syftar till att behandla och förebygga svikt i ett eller flera organsystem. 

Med det avses att diagnostik, behandling, övervakning och omvårdnad ges till patienter med 

svåra eller livshotande tillstånd i syfte att ge ett fortsatt meningsfullt liv till patienten, ur 

dennes synvinkel. Intensivvård delas in i tre kategorier beroende på vilken vård som bedrivs 

och på vilket sjukhus den bedrivs. Kategori ett är intensivvårdsavdelningar som bedrivs på 

länsdelssjukhus. De kan hantera akut organsvikt i ett eller flera organ, men saknar den 

avancerade kvaliteten som erbjuds i kategori två och tre. Kategori två är 

intensivvårdsavdelningar som kan hantera akut organsvikt i flera organ, framförallt 

cirkulation- och respirationssvikt. De kan dock inte erbjuda samma avancerade vård som 

kategori tre och vården bedrivs på länssjukhus. Kategori tre är intensivvårdsavdelningar som 

erbjuder högsta kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder vid olika tillstånd av 

organsvikt. En sådan intensivvård bedrivs på region- och universitetssjukhus och erbjuder 

även specialiteter som exempelvis neurointensivvård (Svensk förening för Anestesi och 

Intensivvård, 2015). 

På en intensivvårdsavdelning sträcker sig det avancerade arbetet över dygnets alla timmar, 

och förutsätter kompetent personal som kan lösa komplexa situationer när de uppstår 

(Kendall-Gallagher, Reeves, Alexanian & Kitto, 2017). Intensivvårdsavdelningar i Sverige 

bemannas huvudsakligen av undersköterskor och sjuksköterskor med specialistinriktning 

inom intensivvård. Intensivvårdssjuksköterskors kompetenskrav är reglerade av Svensk 
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Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning. Att arbeta som specialistsjuksköterska inom 

intensivvård innebär att kunna vårda och bemöta patienter som är kritiskt sjuka på en högre 

nivå än vad som förväntas av en grundutbildad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen utgår 

ifrån olika huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnad bör bedrivas på 

personnivå. En människa i behov av omvårdnad behöver stöd, guidning och av aktiv hjälp 

från sjuksköterskan som ska ske med ett gott bemötande. Målet med omvårdnad är att främja 

hälsa och välbefinnande hos en patient, samt att förebygga ohälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016).  

 

När patienten kommer till skada 

Hälso-och sjukvården är en högriskverksamhet på samma sätt som flyget, kärnkraftsindustrin 

och vägtransportsystemet. Olyckor och misstag får ofta svåra konsekvenser och händelser 

leder till utredningar som kan få rutiner och arbetssätt att förändras (Ödegård, 2019). När en 

patient riskerar att utsättas för – eller utsätts för – skada genom felaktig vård är personal inom 

hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) skyldiga att rapportera 

avvikelsen. En arbetsplats som hanterar avvikelserapportering korrekt och ger 

förbättringsmöjligheter som leder till att incidenter inte upprepas i framtiden är avgörande för 

en god och säker vård av patienter (Vincent, Burnett & Carthey, 2014). Aiken, Cimiotti, 

Sloane, Flynn och Neff (2011) påvisade ett samband mellan utbildningsnivån hos 

sjuksköterskor och andelen patienter som avled i samband med sin sjukhusvistelse, 

mortalitetsrisken var högre för patienten om sjuksköterskan innehade en lägre utbildning 

jämfört med sjuksköterskor med högre utbildning. Mortaliteten var också lägre på enheter 

med en högre andel sjuksköterskor per patient. Ration mellan sjuksköterska och patient har 

betydelse för patientsäkerheten (Brooks Carthon et al., 2018), och Aiken och medarbetare 

(2014) kunde påvisa att sjukhus där sjuksköterskor vårdade ett högt antal patienter och 

dessutom hade en lägre utbildningsnivå hade en ökad patientdödlighet jämfört med sjukhus 

med det motsatta. Vidare så har en dålig arbetsmiljö för sjuksköterskor också påvisade 

negativa effekter på patienters mortalitet och kan leda till att omsättningen av sjuksköterskor 

ökar (Cho, Lee, You, Song & Hong, 2020). Risken för fallskador bland patienter ökar också 

när sjuksköterskor ansvarar för fler patienter (Kalisch, Tschannen & Hee Lee, 2012). 

Sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar upplever ofta att patientsäkerheten brister och 
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den skattas lägre ju fler patienter en sjuksköterska har ansvar för (Brooks Carthon et al., 

2018).  

 

Utebliven omvårdnad 

En aspekt som hotar patientsäkerheten är uteblivna omvårdnadsåtgärder. Betydelsen av 

utebliven omvårdnad har kommit att uppmärksammas mer de senaste åren. Begreppet 

definieras genom att någon form av föreskriven åtgärd helt eller delvis inte utförs, eller att den 

försenas. Fenomenet är välkänt för sjuksköterskor som arbetar inom sjukvården, det är 

emotionellt laddat och förknippas ofta med skuldkänslor och frustration hos sjuksköterskor 

(Kalisch, Landström & Hinshaw, 2009). Sjuksköterskor beskriver att det ofta inträffar vid 

upprepade tillfällen under ett arbetsskift (Phoenix Bittner & Gravlin, 2009). Ålagda 

omvårdnadsåtgärder som uteblir är vanligt förekommande på vårdavdelningar i flera länder. 

Vilka åtgärder som uteblir varierar, forskning påvisar att det bland annat gäller 

patientmobilisering, munvård, hudvård, vändningar och att ge emotionellt stöd (Phoenix et al, 

2009; Cho et al., 2020; Palese et al, 2015; Cho, Kim, Yeon, You & Lee, 2015; Winseelt, 

Rottet, Schmitt, Wathen & Wilson, 2016; Min, Seul Yoon, Chong Hong & Man Kim, 2019; 

Hye Park, Hanchett & Ma, 2018). Ordinerade läkemedel som inte administreras inom utsatt 

tid är också vanligt på vårdavdelningar (Warne et.al, 2010; Hessels, Paliwal, Weaver, 

Siddiqui & Wurmser, 2018). Patienternas upplevelse av utebliven omvårdnad liknar det som 

sjuksköterskor själva beskriver. De uppger bland annat att munvård, mobilisering, förflyttning 

från säng till stol samt information om testresultat och hygien är omvårdnadsåtgärder som inte 

alltid utförs (Kalisch & Xie, 2014, Kalisch, Xie & Waller Dabney, 2014). Negativa händelser 

som patienter upplever och är relaterat till uteblivna omvårdnadsåtgärder är exempelvis 

läckage från intravenösa accesser, trycksår och nya infektioner, fallolyckor samt 

läkemedelsrelaterade misstag. Patienter med dessa erfarenheter rapporterar också mer 

utebliven basal omvårdnad (Kalisch & Xie, 2014). Patienter upplever dock att sjuksköterskor 

är duktiga på att besvara frågor och funderingar, svara på larmsignaler, reagera på larmljud 

från övervakningsutrustning, tillgodose olika önskemål samt få hjälp till toaletten (Kalisch et 

al., 2014). 

Det finns flera skäl till att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer på vårdavdelningar. 

Oväntat ökat patientantal, underbemanning samt en hög nivå av in- och utskrivningar är några 
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orsaker (Palese et.al, 2015). En hög bemanning av sjuksköterskor och tillräcklig 

resursfördelning kan minska förekomsten, och en god relation mellan sjuksköterskor och 

läkare är viktig (Hye Park et al., 2018). Sjuksköterskor som vårdar ett högt antal patienter, 

samt som uppfattar bemanningen som bristfällig rapporterar mer uteblivna 

omvårdnadsåtgärder (Cho et.al, 2020). Att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer vid 

hög arbetsbelastning i samband med bristfällig bemanning och resurser visade även 

Blackman, Papastavrou, Palese, Vryonides, Henderson & Willis (2018), de belyste dessutom 

att materialbrist var en orsak till förekomsten. En dålig kommunikation mellan sjuksköterskor 

och undersköterskor är en annan viktig faktor, Kalisch, Gosselin & Hee Choi (2012) kunde 

med sin forskning visa att kommunikationen mellan yrkesrollerna var betydligt sämre på 

vårdavdelningar med en hög förekomst av uteblivna omvårdnadsåtgärder än på avdelningar 

med en låg förekomst. Uteblivna omvårdnadsåtgärder leder i vissa fall till negativa 

konsekvenser för en patient, med bland annat en ökad risk för blodförgiftning, 

urinvägsinfektion och lunginflammation (Mynaříková, Jarošová, Janíková, Plevová, Polanská 

& Zeleníková, 2019). Forskning visar också att uteblivna omvårdnadsåtgärder relaterade till 

tidsbrist har ett samband med ökad risk för mortalitet hos patienter som vårdas efter en 

operation. Fler patienter dör på grund av att sjuksköterskor inte kan ge fullständig vård (Ball 

et.al, 2018).   

 

Samhällsperspektiv 

En vårdskada definieras, enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som en händelse inom 

hälso- och sjukvård som orsakar lidande, skada eller död och som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits. En granskning av SKR visar att vid alla vårdtillfällen inom 

svensk hälso- och sjukvård så drabbas patienter av vårdskador i samband med 8 % av dem 

(SKR), och cirka 1400 patienter avlider årligen till följd av vårdskador (Socialstyrelsen). 

Merparten av patienterna överlever sin sjukhusvistelse trots att de drabbats av en vårdskada 

men de kan påverkas negativt (Socialstyrelsen). En vårdskada i Sverige resulterar i 

genomsnitt sex extra vårddygn, och efter vårdtiden i en mer omfattande sjukskrivning med 

förlorad arbetsinkomst, fler återbesök inom hälso- och sjukvård, och risk för en bestående 

invaliditet för patienten (SKR).  
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Teoretisk referensram 

Patientsäkerhet tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Det har under senare år fått en 

vidare betydelse, från att ha varit tätt sammankopplat med individuellt orsakade misstag till en 

faktor som påverkas av brister på flera plan i hälso- och sjukvårdsarbetet (Ödegård, 2019). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Årligen görs 100 000 anmälningar om vårdskador i Sverige (Socialstyrelsen). En vårdskada 

definieras som en händelse inom hälso- och sjukvård som orsakar lidande, skada eller död och 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits (SFS, 2010:659). Betydelsen 

av patientsäkerhet beskrivs i litteraturen som ett förebyggande av medicinska misstag, 

undvikbara negativa händelser och att skydda patienten från skada (Kim, Lyder, McNeese-

Smith, Searle Leach, & Needleman, 2015). Samma författare förklarar i en begreppsanalys 

begreppet patientsäkerhet ur tre aspekter: 

- Som en process där en kombination av hälso- och sjukvård, vårdgivare och enskilda 

personer vidtar- eller inte vidtar -åtgärder för att identifiera orsaker till vårdskador och 

förhindra att de uppstår 

-Som ett kännetecken för vården där vårdskador sker på grund av brister i systemet eller 

organisationen snarare än på brister på individnivå 

- Som en disciplin som genom säkerhetsrutiner verkar förhindrande och förebyggande mot 

vårdskador. 

Vårdskador till följd av bristande patientsäkerhet inom intensivvården leder till ökad 

mortalitet och morbiditet och ett ökat lidande för patienten (Eulmesekian, Alvarez, Cernadas, 

Pérez, Berberis & Kondratiuk, 2019). 

 

Problemformulering  

Personal inom hälso- och sjukvård är enligt Patientsäkerhetslagen skyldiga att bidra till en hög 

patientsäkerhet. De är också skyldiga att rapportera vårdskador och potentiella vårdskador till 

sin arbetsgivare, som i sin tur har krav på sig att vidta åtgärder för att förhindra att de sker på 

nytt och fler patienter kommer till skada. En vårdskada uppstår på grund av att antingen 

felaktig vård ges eller att vården uteblir, och att skadan hade kunnat undvikas med rätt 
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arbetssätt. En vårdskada inom intensivvården kan resultera i en ökad morbiditet och 

mortalitet. Genom att förhindra uppkomsten av vårdskador kan man undvika att patienter 

utsätts för en förlängd vårdtid och bestående men. 

Forskning visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder är vanligt förekommande på 

vårdavdelningar men påvisar att det behövs mer forskning i ämnet. Utebliven omvårdnad är 

undersökt på bland annat medicinska och kirurgiska vårdavdelningar, och studier visar att det 

finns olika orsaker till att åtgärder inte utförs. Uteblivna omvårdnadsåtgärder förknippas med 

negativa händelser och till och med en ökad mortalitet. Inom intensivvården vårdas de svårast 

sjuka, och det är av stor vikt att vården uppfyller kraven på en god omvårdnad och att 

patientens behov tillgodoses på ett optimalt sätt. En ökad förståelse för varför uteblivna 

omvårdnadsåtgärder förekommer kan leda till ett förebyggande arbete som stärker 

patientsäkerheten inom intensivvården i Sverige. Det kan vara till nytta för många patienter 

om man genom det kan förkorta vårdtider och förbättra möjligheten till en god återhämtning 

och chansen till ett gott liv. 

 

Syfte 

Att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir inom intensivvården, och vilka orsaker 

som leder till uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

 

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte har en litteraturöversikt med deskriptiv design använts för att 

granska kvantitativa artiklar.  

 

Sökstrategi  

Databaser som användes för sökning av artiklar var Pubmed och Cinahl. I sökandet av 

vetenskapliga artiklar valdes relevanta sökord enligt Svenska MeSH fram, såsom “critical 

care”, “critical care unit”, och “intensive care unit”. Andra sökord som författarna använde 
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var “missed nursing care”, “missed care”, “ICU”, “patient safety”, “safety hazard” och 

”omission”. MeSH är en förkortning för Medical Subject Headings och underlättar i 

sökningen genom att ämnessökord är grupperade i underrubriker. För att få en bredare 

sökning använde författarna booleska operatorer såsom AND och OR i kombination med de 

valda sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). För att få en mer specifik sökning användes 

sökfilter. I Pubmed användes “clinical trial”, “humans”, “fulltext”, ”English”, samt 

tidsspannet “2005-01-01- 2020-01-01. För sökningar i Cinahl användes filtret “English” och 

samma årtal. Övergripligt sökresultat presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Sökresultat  

Databas 

/Sökord 
Antal totala träffar Inkluderade till 

första granskning 

Inkluderade till 

granskningsmall  

Pupmed 

 

”Missed Nursing Care”  

”ICU” ”Missed Care”  

“Intensive Care Unit”  
“Critical Care Unit”  

“Critical Care” “Patient Safety”  

“Omissions” “Safety Hazard” 

 

 

63 

 

11 

 

2  

Cinahl 

 

”Missed Nursing Care”  

”ICU” ”Missed Care”  

“Intensive Care Unit”  

“Critical Care Unit” 

“Critical Care” “Patient Safety”  

“Omissions” “Safety Hazard” 

 

 

  362 

 

43 

 

18 

För utförligare sökresultat se bilaga 2.  

 

Urvalskriterier 

Artiklarna skulle belysa patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning, vara etiskt 

godkända, publicerade på engelska, ha en kvantitativ ansats, tillgängliga i fulltext samt vara 

publicerade mellan 2010 och 2020. Om det skulle finnas artiklar av god kvalitet som 

publicerats före 2010 kunde de eventuellt inkluderas i litteraturöversikten, därför 

kontrollerades samtliga studier från 2005 fram till 2020. Studier som hade en kvalitativ ansats 

eller som inte publicerats i fulltext exkluderades (Kjellström, 2017). 

 

https://d.docs.live.net/050b8e48cd513965/SofiaGavsten_EvelinaSolem_forstautkast_Exarb_200426%20kommentarer%20200429%20aa%5b1140%5d.docx#_msocom_2


8 

 

Bearbetning och analys 

Efter sökningar med redovisade filter och sökord i sökdatabaserna Pubmed och Cinahl så 

granskades samtliga artiklar översiktligt av både författarna gemensamt, ur ett så kallat 

helikopter perspektiv, där artiklarnas sammanfattning lästes. Utifrån det inkluderades artiklar 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter granskades de inkluderade artiklarna ytterligare 

gemensamt av båda författarna för att bedöma relevans, där författarna ställde frågor såsom: 

“Vilket är syftet med undersökningen?”, “Vilka resultat erhölls?” samt “Är resultaten 

giltiga?”. Av de 54 artiklar som inkluderades initialt, exkluderades 34 artiklar. Fem för att de 

var dubbletter, och de resterande för att de var läkemedelsstudier, medicintekniska studier 

eller bedömdes inte vara relevanta utifrån denna studies syfte. En artikel saknade 

dokumentation beträffande etiskt godkännande. De 20 kvarvarande artiklarna granskades 

sedan gemensamt av båda författarna med en granskningsmall, “Checklista för kvantitativa 

artiklar - kvasi-experimentella studier” framtagen och modifierad av Forsberg och Wengström 

(2015) (se bilaga 1). Granskningsmallen som användes är väl beprövad och ansågs vara 

relevant för att kunna göra en korrekt bedömning av studiernas kvalitet. Den inkluderar de 

områden som måste värderas i en litteraturöversikt för att göra den trovärdig (Forsberg & 

Wengström, 2015).  I granskningsmallen fanns områden samt frågor (Ja/Nej) som besvarades. 

Ja gav 1 poäng medan Nej gav 0 poäng. En randomiserad studie antas ha en hög kvalitet och 

erhåller 2 poäng för sin urvalsdesign. Utifrån granskningsmallen värderades artiklarna från 

låg, medel och hög kvalitet. Med det som bakgrund beslutades om artikeln skulle gå vidare till 

resultatanalysen (Forsberg & Wengström 2015). Totalt inkluderades 15 artiklar i 

litteraturöversikten, fem artiklar exkluderades efter att granskning med granskningsmallen 

utförts. En artikel på grund av låg kvalitet och fyra för att författarna ansåg de inte vara 

relevanta för att uppfylla litteraturöversiktens syfte trots medel- eller hög kvalitet. I bilaga 3 

redovisas de inkluderade och exkluderade artiklarna utförligt.  

Resultatet för litteraturöversikten beskrivs deskriptivt. Inför analysen lästes artiklarna igen 

gemensamt av författarna för att förstå helheten och kunna sammanfattas i korthet (Friberg, 

2013). I analysen har artiklarna sedan identifierats till olika teman utifrån litteraturöversiktens 

syfte. Utifrån de teman som författarna identifierade presenteras resultatet i löpande text och 

tabellform (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

https://d.docs.live.net/050b8e48cd513965/SofiaGavsten_EvelinaSolem_forstautkast_Exarb_200426%20kommentarer%20200429%20aa%5b1140%5d.docx#_msocom_4
https://d.docs.live.net/050b8e48cd513965/SofiaGavsten_EvelinaSolem_forstautkast_Exarb_200426%20kommentarer%20200429%20aa%5b1140%5d.docx#_msocom_4
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Medicinsk forskning regleras i enlighet med Helsingforsdeklarationen och FN:s deklaration 

för mänskliga rättigheter för att säkerställa ett säkert omhändertagande av personer som deltar 

i studier. Europeiska rådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet i 

tillämpningen av biologi och medicin ligger till grund för Sveriges forskningsetiska riktlinjer 

som styr svensk forskning som avser människor (CODEX). Riktlinjerna är framtagna för att 

garantera en säker forskning med syfte att skydda individers integritet och anonymitet och 

regleras av etikprövningslagen (2003:460). För att så långt det är möjligt tillgodose de 

forskningsetiska kraven på forskning har enbart studier med ett tydligt dokumenterat etiskt 

godkännande inkluderats i den här litteraturöversikten. En studie saknade dokumentation 

beträffande etiskt godkännande och exkluderades därför. För att inte verka missvisande 

genom att endast redovisa resultat som endast stöder den egna hypotesen presenteras de 

exkluderade artiklarna ingående i såväl löpande text som i tabellform (Wengström & 

Forsberg, 2015). Översättningar av texter från engelska till svenska har utförts så konkret som 

möjligt och tydliggöras för att undvika tolkningar som kan verka vilseledande eller kränkande 

(Kjellström, 2017). 

 

RESULTAT 

Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 15 artiklar som besvarade syftet för denna 

litteraturöversikt. Samtliga bedömdes vara av hög (n=8) eller medelhög kvalitet (n=7). 

Artiklarna studerade sjuksköterskor eller deras arbetssätt. 12 av artiklarna hade en kvasi-

experimentell design varav åtta var prospektiva och fyra retrospektiva. Tre av studierna som 

inkluderades var av icke-experimentell design, varav två prospektiva och en retrospektiv.    

Länder som studierna genomfördes i var USA (n=11), Island (=2) Australien (=1) och 

Storbritannien (n=1). Samtliga studier undersökte sjuksköterskor eller patienter inom 

intensivvården, fem av studierna inkluderade även vårdavdelningar eller sjuksköterskor som 

arbetade på en vårdavdelning. Strukturerad beskrivning av inkluderade artiklar finns i bilaga 

3.  

Vid analysen av artiklarna identifierades sex olika teman. Tre teman identifierades utifrån 

litteraturöversiktens syfte om vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir, vilket blev: Basal 
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omvårdnad, specifik omvårdnad och läkemedelshantering (Tabell 2). Tre teman identifierades 

utifrån litteraturöversiktens andra syfte, vilka orsaker till att omvårdnadsåtgärder uteblir, 

vilket blev: Arbetsmiljö, Utbildning och arbetserfarenhet samt kommunikation och samarbete 

(Tabell 3). 

I några av artiklarna jämförde författarna magnet-sjukhus och icke magnet-sjukhus, vilket är 

en organisatorisk modell. Svenska sjuksköterskeföreningen (2018) förklarar modellen på 

följande sätt; ” Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas 

kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet 

fungerar ”. 

 

Utebliven omvårdnad 

Studierna visade att ålagda omvårdnadsåtgärder uteblir emellanåt på 

intensivvårdsavdelningar, nedan följer en redovisning av de tre teman som identifierades.  

 

Tabell 2. Teman för utebliven omvårdnad 

Författare Basal 

Omvårdnad 

Specifik 

omvårdnad 

Läkemedelshantering  

Chapman et al., 2016 X X  

Tubbs-Cooley et al., 

2017 

X   

Tubbs-Cooley et al., 

2015 

X X X 

Pascall et al., 2015  X  

Voils et al., 2014   X 

Kane-Gill et al., 2010   X 

Latif et al., 2013   X 

Totalt 3 3 4 
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Basal omvårdnad 

Flera studier visade att omvårdnadsåtgärder uteblev inom intensivvård både när det gällde 

intensivvård av barn och vuxna (Drews, Markewitz, Stoddard & Samore, 2019; Pascall et al., 

2015; Tubbs-Cooley, Pickler, Younger & Mark, 2015). I en sammanställning av antalet 

anmälningar som involverade intensivvårdade patienter i England mellan 1995–2012 

identifierades 313 anmälningar, av dessa berodde 27,5 % på brister i omvårdnad vilket 

inkluderade exempelvis hudvård och felaktig positionering. Fler än hälften av dem föranledde 

ett negativt utfall för patienten, exempelvis brister i hudvård resulterade i trycksår (Pascall et 

al., 2015). Chapman, Rahman, Cortney och Chalmers (2016) visade även i sin studie som 

utfördes på fyra sjukhus i Australien att mobilisering och regelmässiga vändningar av 

patienter var de omvårdnadsåtgärder som uteblev i första hand. Tubbs-Cooley och 

medarbetare (2015) undersökte i sin tur förekomsten av utebliven omvårdnad på neonatala 

intensivvårdsavdelningar i en webbenkätundersökning och fann att 52 % av sjuksköterskorna 

rapporterade mellan 1–35 (median 5) uteblivna omvårdnadsåtgärder under sitt senaste 

arbetspass. Av dessa var, förutom att delta i dagliga ronder, utebliven munvård till intuberade 

spädbarn och rutinmässiga bad av barnen vanligast. Sjuksköterskorna angav också att de ofta 

underlät att involvera och undervisa föräldrar i vården av barnen.  

Tubbs-Cooley, Pickler, Mara, Othman, Kovacs och Mark (2017) jämförde sjukhus med en 

organisatorisk struktur enligt magnet-modellen med andra sjukhus som inte hade en magnet-

modell, avseende förekomsten av utebliven omvårdnad och anledningar till det inom neonatal 

intensivvård. Forskarna fann likheter vad gällde förekomsten av uteblivna 

omvårdnadsåtgärder i de flesta avseenden men en signifikant skillnad var att föräldrar och 

vårdgivare förbereddes av sjuksköterskor inför utskrivning från intensivvården i större 

utsträckning på magnet-sjukhus. Vid en jämförelse med vanliga vårdavdelningar så visade två 

studier att utebliven omvårdnad förekom i signifikant mindre utsträckning inom 

intensivvården (Bragadóttir, Kalisch & Tryggvadóttir, 2016; Chapman et al., 2016). 

 

Specifik omvårdnad  

När det gällde den specifika omvårdnaden, speciellt handhavandet av intravenösa accesser, 

kunde tre studier se att även sådana åtgärder uteblev. Skötsel av intravenösa accesser stod för 

28 % av rapporterade uteblivna omvårdnadsåtgärder i Tubbs-Cooley och medarbetares (2015) 
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undersökning från 230 sjuksköterskor. Detta sågs även av Chapman och medarbetare (2016) 

som i sin forskning påvisade att ett flertal sjuksköterskor medgav att de underlät att hantera 

intravenösa accesser enligt lokala riktlinjer. Även i det totala antalet anmälningsfall från 

intensivvården i England var det 14 % som berodde på problem med vaskulära accesser 

(Pascall et al., 2015). Samma studie påvisade också att 4,5 % av anmälningarna berodde på att 

försämringar hos patienten inte upptäckts och monitorerats i tid.   

 

Läkemedelshantering 

Flera studier identifierade att läkemedelsrelaterade avvikelser inträffade inom intensivvården, 

vad för misstag och i vilken frekvens misstagen ägde rum varierade (Kane-Gill, Kowiatek & 

Weber, 2010; Latif, Rawat, Pustavoitau, Pronovost & Pham, 2013; Voils & Carlson, 2014). 

Under fyra och ett halvt år identifierades 541 läkemedelsrelaterade avvikelser inom 

intensivvården på ett sjukhus i USA. Av dessa avvikelser var det i 66 fall som läkemedlet inte 

administrerades till patienten (Kane-Gill et al., 2010). Även Latif och medarbetare (2013) 

beskrev förekomsten av läkemedelsrelaterade avvikelser inom intensivvården i sin studie som 

undersökte fenomenet under sex år och på 537 olika sjukhus. Utebliven dos var den vanligaste 

avvikelsen som identifierades, 26 % av 55 767 identifierade avvikelser total på intensivvården 

uteblev. I Voils & Carlsons´(2014) studie uteblev lågmolekylär heparindos hos 64 % av 920 

patienterna som vårdades inom intensivvården, i hälften av dessa fall uteblev dosen en eller 

två gånger. Även Chapman och medarbetare (2016) som studerade utebliven omvårdnad på 

sjukhus i Australien, inklusive intensivvård redogjorde i sitt resultat att 48 % av 

sjuksköterskorna själva angav att läkemedel inte gavs på den tid som var ordinerad eller inom 

30 minuter från utsatt tid. Upp till 18 % av 402 sjuksköterskor rapporterade själva att de 

missade att ge läkemedel på ordinerade tider under sitt senaste arbetspass (Tubbs-Cooley et 

al., 2015). Trots att läkemedelsrelaterade avvikelser inträffade inom intensivvården 

identifierades det att läkemedelsrelaterade avvikelser förekommer i större utsträckning på 

vanliga vårdavdelningar (Kane-Gill et al., 2010). I Latif och medarbetares (2013) studie stod 

intensivvården för 6,6 % av alla 839 553 inrapporterade läkemedelsrelaterade avvikelser.  
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Orsaker till utebliven omvårdnad  

Varierande orsaker till utebliven omvårdnad fanns inom intensivvården, nedan följer en 

redovisning av de tre teman som identifierades.  

Tabell 3. Teman för orsaker till utebliven omvårdnad 

Författare Arbetsmiljö Utbildningsnivå/ 

Yrkeserfarenhet 

Kommunikation/ 

Samarbete 

Drews et al., 2019 X   

Chapman et al., 2016  X X 

Bragadóttir et al., 2018 X X  

Koch et al., 2013 X   

Kalisch et al., 2010  X X 

Douglass et al., 2018 X  X 

Bragadóttir et al., 2016  X  

Lake et al., 2018   X 

Tubbs-Cooley et al., 2017 X   

Tubbs-Cooley et al., 2015 X  X 

Weiss et al., 2011   X 

Totalt  6 4 6 

 

Arbetsmiljö 

Två studier visade att sjuksköterskor ofta blev avbrutna i sina arbetsuppgifter och att det 

resulterade i uteblivna omvårdnadsåtgärder (Drews et al., 2019; Tubbs-Cooley et al., 2015). I 

en observationsstudie som utfördes på intensivvårdsavdelningar med vuxna patienter i USA 

konstaterades det att sjuksköterskor blev avbrutna i 8,4 % av sina arbetsuppgifter och i 

genomsnitt fem gånger per timme. Majoriteten utgjordes av mänskliga avbrott 

från sjukvårdspersonal, patient eller närstående, varav andra sjuksköterskor stod för 26 %. 

Larm från teknisk utrustning, framför allt infusionspumpar och övervakningsutrustning var 

också en vanligt förekommande orsak till att sjuksköterskorna avbröts i sitt arbete. De 
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avbrutna sjuksköterskorna utförde därefter ofta uppgifterna parallellt men i 41 % av fallen 

skiftade de från den planerade uppgiften till att utföra en annan (Drews et al., 2019). Även 

inom neonatal intensivvård blev sjuksköterskor frekvent avbrutna i sitt arbete vilket Tubbs-

Cooley och medarbetare (2015) visade i sitt resultat. Där de deltagande sjuksköterskorna 

uppgav som den vanligaste anledningen till utebliven omvårdnad var att de blev avbrutna i sitt 

arbete. Andra vanligt förekommande anledningar var att arbetsbelastningen på avdelningen 

ökade i form av vårdtyngd eller med fler patienter per sjuksköterska.  

Tubbs-Cooley och medarbetare (2017) studerade jämförelsen mellan sjuksköterskor som 

arbetade på intensivvårdsavdelningar på sjukhus med en magnet-modell och sjukhus utan 

magnet-modell och förekomst av utebliven omvårdnad och fann flera arbetsmiljörelaterade 

skillnader. Sjuksköterskor från magnet-sjukhus rapporterade i signifikant mindre utsträckning 

att utebliven omvårdnad berodde på obekant teknisk utrustning eller rutiner. 

Övervakningsutrustning på en intensivvårdsavdelning består normalt av ett flertal olika 

medicintekniska enheter för läkemedel, respiration och vitalparametrar. Koch och 

medarbetare (2013) undersökte den högteknologiska miljön som fanns inom intensivvården. 

De undersökte i sin studie om en enda integrerad övervakningsskärm för 

intensivvårdspatienter med fält för vitalparametrar, vätskebalans och läkemedel etcetera 

resulterade i ett säkrare arbete jämfört med sedvanlig övervakningsutrustning. De fann att 

intensivvårdssjuksköterskor hade en större situationsmedvetenhet och reagerade snabbare på 

förändringar när de använde den integrerade skärmen.  

Underbemanning visade sig också vara en faktor som påverkade arbetsmiljön inom 

intensivvården och i sin tur förekomsten av uteblivna omvårdnadsåtgärder (Bragadóttir et al., 

2016; Tubbs-Cooley et al., 2015; Chapman et al., 2016; Lake, Staiger, Edwards, Smith & 

Rogowski, 2018). På enheter med en adekvat bemanning rapporterades mindre utebliven 

omvårdnad än enheter med underbemanning (Bragadóttir & Kalisch, 2018). Detta sågs även 

av Douglass och medarbetare (2018) som i sin studie från USA påvisade vikten av att 

intensivvårdsavdelningen hade tillräckligt med sjuksköterskor. De visade att risken för 

läkemedelsrelaterade avvikelser minskade signifikant genom att vara två sjuksköterskor som 

gemensamt kontrollerade en ordination. I en enkätundersökning utförd på australiensiska 

sjukhus uppgav sjuksköterskorna att brist på arbetskraft och material var den främsta 

anledningen till att utebliven omvårdnad förekom. De sjuksköterskor som arbetade mer 

övertid än andra sjuksköterskor rapporterade också mer utebliven omvårdnad (Chapman et al., 

2016).  
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Kommunikation och samarbete 

Ett flertal studier konstaterade att det fanns brister i kommunikation och samarbete som 

bidrog till utebliven omvårdnad (Chapman et al., 2016; Lake et al., 2018; Kalisch & Hee Lee, 

2010; Tubbs-Cooley et al., 2015; Tubbs-Cooley et al., 2017; Bragadóttir et al., 2016). Tre av 

studierna utfördes inom neonatal intensivvård (Tubbs-Cooley, et al., 2015; Tubbs-Cooley et 

al., 2017; Lake et al., 2018) men resultaten var likartade och kunde jämföras med övrig 

intensivvård som studerats i litteraturöversikten. Chapman och medarbetare (2016) visade 

exempelvis att brister i kommunikation gav upphov till 9 % av den totala uteblivna 

omvårdnaden. Den vanligaste anledningen till en bristande kommunikation var en ojämn 

arbetsbelastning mellan sjuksköterskorna. Andra anledningar såsom brist i kommunikation 

med det medicinska teamet samt ett bristande samarbete med kollegor var bidragande orsaker. 

Kalisch & Hee Lee (2010) fastslog även att det fanns ett signifikant samband mellan 

förekomsten av utebliven omvårdnad och kvaliteten på samarbetet bland personalen.  

Weiss och medarbetare (2011) utformade en checklista att använda som ett hjälpmedel under 

ronden på en intensivvårdsavdelning under en tremånadersperiod. Hälften av avdelningen 

utgjordes av en kontrollgrupp som använde checklistan passivt under ronden (n=125), den 

andra hälften var undersökningsgrupp och de hade förutom checklistan sällskap av en 

utomstående person som deltog i ronderna och aktivt påpekade om något inte bedömdes enligt 

checklistan (n=140). Sedan jämfördes resultatet dels sinsemellan, och dels med en 

preinterventionsgrupp som utgjordes av 1 283 tidigare inskrivna patienter avseende vårdtid, 

mortalitet, antibiotikaanvändning, intravenösa accesser med mera. Resultatet visade att 

patienterna till undersökningsgruppen hade en signifikant kortare vårdtid i respirator, färre 

antal dygn med central venkateter, lägre antibiotikaanvändning och en lägre sjukhusmortalitet 

jämfört med såväl kontrollgrupp som preinterventionsgrupp. Vikten av kommunikation kunde 

även ses av Douglass och medarbetare (2018) som visade i sin studie att risken för 

läkemedelsrelaterade avvikelser minskade på en intensivvårdsavdelning när åtgärder 

föranleddes av en diskussion och kommunikation mellan två sjuksköterskekollegor. 
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Utbildningsnivå och arbetserfarenhet  

I två studier fanns det kopplingar mellan utebliven omvårdnad och utbildningsnivå samt 

arbetserfarenhet, där skillnaden i utbildningsnivån var tre år respektive fyra år (Bragadóttir et 

al., 2016; Bragadóttir & Kalisch, 2018). I studien av Bragadóttir och medarbetare (2016) som 

studerade sjuksköterskor som arbetade på olika enheter inklusive intensivvård på isländska 

sjukhus, rapporterade sjuksköterskor med högre utbildning mer utebliven omvårdnad än vad 

sjuksköterskor med lägre utbildning gjorde. Samtidigt så framkom det i studien att de 

sjuksköterskor som var under 34 år gamla, rapporterade mer utebliven omvårdnad än 

sjuksköterskor som var över 45 år gamla. Detta sågs annorlunda av Chapman och 

medarbetare (2016) i sin studie från fyra sjukhus i Australien, med 334 sjuksköterskor där de 

deltagande sjuksköterskorna som hade arbetat i mindre än sex månader rapporterade mindre 

utebliven omvårdnad än vad sjuksköterskor med över 10 års erfarenhet gjorde. Medan Lake 

och medarbetare (2018) tog upp i sitt resultat att risken för utebliven omvårdnad minskade 

med 1 % för varje år som en sjuksköterska arbetade, detta efter att ha studerat utebliven 

omvårdnad inom neonatal intensiven på 134 sjukhus och med 1037 sjuksköterskor som 

deltagare i studien.    

I Bragadóttir och Kalisch (2018) studie också utförd på sjuksköterskor från isländska sjukhus 

inklusive intensivvård. De påvisade en signifikant skillnad i vilka anledningar som angavs till 

utebliven omvårdnad vid en jämförelse avseende utbildningsnivå hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna med högre utbildning angav i större utsträckning arbetsbelastning och 

materialbrist som anledningar till utebliven omvårdnad än vad sjuksköterskor med lägre 

utbildning gjorde. De specifika delarna av arbetsbelastning som angavs i signifikant större 

utsträckning av sjuksköterskor med högre utbildning var ökat antal patienter och/eller ökad 

vårdtyngd på avdelningen, akuta patientsituationer samt en hög in- och utskrivningsnivå på 

avdelningen. När det gällde materialbrist angav sjuksköterskor med högre utbildning att 

läkemedel som behövdes inte fanns tillgängliga som den vanligaste anledningen i signifikant 

högre utsträckning än vad sjuksköterskor med lägre utbildning gjorde. I samma studie fanns 

det också en signifikant skillnad i att sjuksköterskor med högre utbildning inte hann utföra de 

gemensamma uppgifterna som båda yrkeskategorierna ansvarade för tillsammans, exempelvis 

att stödja patient och/eller anhöriga (Bragadóttir & Kalisch, 2018). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Den här litteraturöversikten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer inom 

intensivvården. Omvårdnadsåtgärder som uteblir är exempelvis adekvat mobilisering av 

patienter, läkemedelsadministrering, munvård, hudvård och information till närstående. 

Resultatet visar också att det finns åtskilliga orsaker till att utebliven omvårdnad förekommer. 

De huvudsakliga orsakerna som identifierades var brister i kommunikation och samarbete, 

bristande arbetsmiljö med många störningsmoment och en otillfredsställande bemanning, 

samt att det fanns ett samband mellan yrkeserfarenhet och utbildningsnivå och förekomst av 

uteblivna omvårdnadsåtgärder.  

En majoritet av artiklarna som ingick i litteraturöversikten var från USA. Det kan vara svårt 

att applicera resultat från länder med ett annat utbildningssystem, och en annan organisatorisk 

struktur på svenska förhållanden.  

 

Basal och specifik omvårdnad  

Att uteblivna omvårdnadsåtgärder inträffar inom intensivvården både när det innefattar barn 

och vuxna var det flera artiklar som påvisade i sina resultat (Drews et al., 2019; Pascall et al., 

2015; Tubbs-Cooley et al., 2015). Utebliven omvårdnad på vanliga vårdavdelningar var också 

något som sågs i artiklar för denna litteraturöversikts resultat, då författarna jämförde 

fenomenet mellan de olika enheterna (Bragadóttir & Kalisch, 2018; Bragadóttir et al., 2016). 

Detta stärks genom att tidigare forskning hade studerat problemet med utebliven omvårdnad 

på vanliga vårdavdelningar i ett flertal andra länder och identifierade att uteblivna 

omvårdnadsåtgärder var ett vanligt förekommande (Phoenix et al., 2009; Cho et al., 2020; 

Palese et.al, 2015; Cho et al., 2015; Winseelt et al., 2016; Min et al., 2019; Hye Park et al., 

2018). Dessa undersökningar leder till antagandet att utebliven omvårdnad är ett vanligt 

förekommande fenomen inom hela hälso- och sjukvården oavsett vilken avdelning som 

studeras, eftersom utebliven omvårdnad förekommer såväl inom intensivvården som 
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kirurgiska och medicinska vårdavdelningar (Bragadóttir & Kalisch, 2018; Bragadóttir et al., 

2016).  

De omvårdnadsåtgärder som uteblev inom intensivvården kunde liknas med de 

omvårdnadsåtgärder som uteblev på vanliga vårdavdelningar, exempelvis mobilisering och 

stöd till patient och närstående (Bragadóttir & Kalisch, 2018; Chapman et al., 2016). Dock 

visade studierna på att frekvensen av utebliven omvårdnad var signifikant lägre inom 

intensivvården jämfört med vanliga vårdavdelningar (Chapman et al., 2016). Varför 

frekvensen av utebliven omvårdnad var lägre på intensivvården kan diskuteras. Flera artiklar 

tar exempelvis upp att utbildningsnivå, bemanning och höga patientantal per sjuksköterska 

var förknippat med ökad risk för utebliven omvårdnad på vanliga vårdavdelningar (Palese et 

al, 2015; Hye Park et al., 2018). Att frekvensen därför var lägre inom intensivvården kan 

tänkas bero på dessa orsaker. Ration mellan sjuksköterska och patient var betydligt lägre inom 

intensivvården, där en sjuksköterska ansvarade för en eller två patienter (Chapman et al., 

2016) jämfört med vanliga vårdavdelningar där ration mellan sjuksköterska och patient kunde 

variera (Brooks Carthon et al., 2018). Det skulle kunna anses vara en bidragande faktor till att 

frekvensen av utebliven omvårdnad var lägre inom intensivvården. Att majoriteten av 

sjuksköterskor inom intensivvården hade en högre utbildning (Chapman et al., 2016) skulle 

också kunna vara en bidragande faktor till att frekvensen av utebliven omvårdnad var lägre. 

Detta då dessa anledningar var en bidragande faktor till att utebliven omvårdnad förekom på 

vanliga vårdavdelningar (Aiken, et al., 2014). 

Uteblivna omvårdnadsåtgärder var i tidigare forskning förknippade med ökad risk för 

negativa händelser för en patient som vårdades på en vanlig vårdavdelning (Mynaříková et al., 

2019; Kalisch & Xie, 2014). Det sågs även inom intensivvården då Pascall och medarbetare 

(2015) redovisade i sitt resultat att ungefär hälften av de avvikelser som berodde på bristande 

omvårdnad ledde till negativa händelser för patienten. Detta borde kunna diskuteras när det 

kommer till en hotad patientsäkerhet, patientsäkerhetslagen syftar till att skydda patienten från 

vårdskada (SFS, 2010:659). Kim och medarbetare (2015) beskrev att det fanns en stor 

betydelses av att skydda patienten från skada och negativa händelser när det kom till att 

upprätthålla en god patientsäkerhet.  
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Läkemedelshantering  

Flera studier påvisade i sina resultat att läkemedelsrelaterade avvikelser inträffade inom 

intensivvården. Ej administrerad dos samt att dosen ej var given på ordinerad tid eller inom 30 

minuter var två vanliga avvikelser som identifierades bland samtliga läkemedelsrelaterade 

avvikelser (Kane-Gill et al., 2010; Latif et al., 2013; Voils & Carlson, 2014). Detta var även 

vanligt förekommande på vårdavdelningar där sjuksköterskorna antingen inte administrerade 

de ordinerade dosen eller inte gav den på utsatt tid (Warne et al., 2010; Hessels et al., 2018). 

Därför skulle det kunna antas att läkemedelsrelaterade avvikelser förekommer såväl inom 

intensivvården som vanlig vårdavdelning. Frekvensen av läkemedelsrelaterade avvikelser var 

dock mindre inom intensivvården än på vanliga vårdavdelningar (Latif et al., 2013). Det kan 

vara svårt att avgöra vad som är orsaken till att förekomsten är mindre inom intensivvården, 

men det skulle kunna vara relaterat till lägre patientratio per sjuksköterska och att risken 

därför är mindre för att göra misstag. Att en sjuksköterska vårdade ett lägre antal patienter 

hade positiva effekter på patientsäkerheten (Brooks Carthon et al., 2018), det skulle därför 

kunna jämföras med att läkemedelsrelaterade avvikelser var lägre inom intensivvården.  

Det går att notera att frekvensen av antalet läkemedelsrelaterade avvikelser skiljer sig rejält åt 

mellan vanliga vårdavdelningar och intensivvården, exempelvis stod intensivvården enbart för 

6,6 % av 839 553 läkemedelsrelaterade avvikelser i den studie som utförts av Latif och 

medarbetare (2013). Latif och medarbetare (2013) kunde påvisa i sin studie att 

läkemedelsrelaterade avvikelser var mer skadliga när de inträffade inom intensivvården 

jämfört med om de inträffade på en vanlig vårdavdelning. Misstag relaterat till läkemedel kan 

få förödande konsekvenser och en av patientsäkerhetens grunder är att inte orsaka skada för 

patienten.  

 

Arbetsmiljö  

Tidigare forskning påvisade att låg bemanning av sjuksköterskor på vanliga vårdavdelningar 

var förknippad med ökad utebliven omvårdnad (Cho et al, 2020) och ökad mortalitet för 

patienten sågs även när sjuksköterskan inte hinner utföra sitt arbete (Ball et al, 2018). Att låg 

bemanning är förknippat med en ökad förekomst av utebliven omvårdnad kan även ses inom 

intensivvården. Bragadóttir & Kalisch (2018) påvisade det i sitt resultat, genom att en 
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tillräcklig bemanning minskade risken för utebliven omvårdnad. Emellertid är det svårt att 

jämföra om mortaliteten ökade för patienter inom intensivvården relaterat till 

underbemanning då artiklarna som användes i resultatet för litteraturstudien inte undersökte 

den aspekten. Paralleller borde kunna dras mellan förekomsten av uteblivna 

omvårdnadsåtgärder och låg bemanning, då det sågs ett samband mellan dessa på såväl 

vanliga vårdavdelningar som intensivvårdsavdelningar. Både tidigare forskning samt artiklar i 

litteraturstudiens resultat redogjorde för aspekten av att låg bemanning var förknippad med 

högre utsträckning av utebliven omvårdnad (Bragadóttir & Kalisch, 2018; Cho et al, 

2020). Dock är det svårt att avgöra hur hög bemanning av sjuksköterskor det behövs inom 

intensivvården, då vårdtyngden är varierande (Kraljic et al., 2017).  

Dålig arbetsmiljö var förknippad med ökad mortalitet på vanliga vårdavdelningar (Cho et al., 

2020). Artiklarna som redovisats i den här litteraturstudiens resultat studerade olika aspekter 

av brister i arbetsmiljö, exempelvis att sjuksköterskor frekvent blir avbrutna i sitt arbete inom 

intensivvården (Drews et al, 2019; Tubbs-Cooley et al, 2015). I den ena studien studerades 

fenomenet inom vuxen intensivvård (Drews et al, 2019) och den andra studien inom neonatal 

intensivvård (Tubbs-Cooley et al., 2015), vilket tyder på att problemet med att sjuksköterskor 

blir avbrutna i sitt arbete kan finnas inom alla typer av intensivvård. Eftersom författarna inte 

studerade orsakerna till varför exempelvis andra kollegor avbryter sjuksköterskan i sitt arbete 

går det inte att dra några definitiva slutsatser om varför det händer. Det skulle dock kunna 

handla om att sjuksköterskans arbete inte respekteras.  

Koch och medarbetare (2013) drog slutsatsen från sin studie att en integrerad 

övervakningsutrustning för vitalparametrar, föreskrivna läkemedel och respiration ökade 

sjuksköterskors medvetenhet och minskade antalet misstag och förbisedda åtgärder. Trots att 

studien enbart utfördes på 12 sjuksköterskor kan det vara en rimlig slutsats då de mest kritiskt 

sjuka patienter finns inom intensivvården (Kendall-Gallagher et al., 2017), och att den 

beskrivna miljön som finns inom intensivvården kräver högteknologisk och specifik 

övervakningsutrustning (Marshall et al., 2017).  

Att sjuksköterskor som arbetade mer övertid rapporterade mer utebliven omvårdnad än de 

sjuksköterskor som inte arbetade övertid och att ökad arbetsbelastning sågs som en av de 

vanligaste anledningarna till utebliven omvårdnad (Chapman et al., 2016) är inte speciellt 

förvånande. Övertid och ökad arbetsbelastning borde ses som ett arbetsmiljöproblem eller 

åtminstone ohälsosam arbetsbelastning, även om arbetsbelastning kan vara svårdefinierat och 
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en subjektiv upplevelse. Arbetsmiljöverket definierade därför ohälsosam arbetsbelastning som 

“När krav i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam 

om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.” (AFS 

2015:4). Utifrån detta borde arbetsmiljön ha en stor betydelse på patientsäkerheten och vara 

något som arbetsgivare vill förbättra. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.  

 

Kommunikation och samarbete  

Flera studier i litteraturöversikten indikerar att brister i kommunikation och samarbete leder 

till en ökad förekomst av utebliven omvårdnad (Chapman et al., 2016; Lake et al., 2018; 

Kalisch & Hee Lee, 2010; Tubbs-Cooley et al., 2015; Tubbs-Cooley et al., 2017; Bragadóttir 

et al., 2016). Även tidigare forskning påvisar att det fanns ett samband mellan utebliven 

omvårdnad och dålig kommunikation samt samarbete. Kommunikationen var också sämre på 

de vårdavdelningar som hade en högre förekomst av utebliven omvårdnad (Kalisch et al., 

2012).  

Kalisch och Hee Lee (2010) beskrev i sitt resultat att ett gott samarbete bland vårdpersonal 

har en betydande effekt för patienten samt att sjuksköterskor behöver få mer utbildning och 

träning i kommunikation och för att få lära sig utvecklas. Detta kan stärkas med att även 

Kalisch och medarbetare (2012) beskrev att ett gott samarbete mellan läkare och 

sjuksköterskor minskade risken för utebliven omvårdnad. Genom en noggrann rondstruktur på 

en intensivvårdsavdelning kunde exempelvis antalet dagar i respirator minskas, och 

sjukhusmortaliteten blev lägre (Weiss et al., 2011). Det borde kunna antas att kommunikation 

och samarbete har en väsentlig del i arbetet för att öka patientsäkerheten för patienten. 

Tidigare forskning påpekar också genom att förebygga medicinska misstag samt undvika 

negativa händelser och skydda patienten från skada ökar patientsäkerheten (Kim et al., 2015).  

 

Utbildningsnivå och arbetserfarenhet  

Det är sedan tidigare känt att utbildningsnivån för sjuksköterskor har en betydande roll för 

patienten, både när det kommer till utebliven omvårdnad och mortalitet (Brooks Carthon et 

al., 2018). Det påvisade också både Bragadóttir och Kalisch (2018) och Bragadóttir och 
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medarbetare (2016) i sina resultat, när de studerade sjuksköterskor inom både intensivvården 

och på vanliga vårdavdelningar. I båda studierna sågs en skillnad i att de sjuksköterskor som 

innehar en högre utbildning rapporterar mer utebliven omvårdnad än de sjuksköterskor som 

har lägre utbildning. Detta gäller speciellt de arbetsuppgifter som de olika sjuksköterskorna 

har gemensamt, exempelvis emotionellt stöd. Vad som föranleder att de rapporterar mer 

utebliven omvårdnad framkommer inte. Bara för att de rapporterar mer behöver det inte 

innebära att sjuksköterskorna med högre utbildning gör mer misstag. Det kan handla om att de 

är skolade i att se brister och att rapportera dessa på ett sätt som inte sjuksköterskor med lägre 

utbildning är. I Bragadóttir och Kalisch (2018) angav sjuksköterskorna med högre utbildning 

ökad arbetsbelastning och materialbrist som två av de främsta anledningarna till utebliven 

omvårdnad. Enligt sjuksköterskorna själva så var det på grund av att dessa två anledningar 

påverkade deras arbete mer, vilket kan förklara varför de också rapporterade mer utebliven 

omvårdnad. Sedan tidigare finns det beskrivet att mortaliteten hos patienten minskar om 

sjuksköterskan innehar en utbildning liknande kandidatexamen (Aiken et al., 2011). Även fast 

det är anmärkningsvärt att sjuksköterskor med högre utbildning rapporterar mer utebliven 

omvårdnad, behöver det nödvändigtvis inte bero på utbildningsnivån. Det skulle kunna tänkas 

bero på erfarenhet, Bragadóttir och medarbetare (2016) beskrev att sjuksköterskor under 34 år 

rapporterade mer utebliven omvårdnad. Vilket skulle kunna stärkas av att även Chapman och 

medarbetare (2016) beskrev att sjuksköterskor som arbetade mindre än 6 månader 

rapporterade en högre förekomst av uteblivna omvårdnadsåtgärder.  

Chapman och medarbetare (2016) beskrev att majoriteten av sjuksköterskorna inom 

intensivvården hade högre utbildning än de sjuksköterskor som arbetar på vanlig 

vårdavdelning. I Sverige har majoriteten av de sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård 

en specialistutbildning och på senare år ingår även magisterexamen i utbildningen (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2017). Med tanke på att tidigare forskning visar att en högre 

utbildningsnivå har en positiv effekt på patientsäkerhet (Aiken et al., 2011) borde det kunna 

antas att en magisterexamen har en positiv effekt för patienten och på patientsäkerheten. 

 

Klinisk relevans  

 

Litteraturöversikten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer inom intensivvård av 

såväl barn som vuxna patienter. Genom att identifiera vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir 
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och anledningar till att de uppstår kan såväl sjuksköterskans som arbetsgivarens medvetenhet 

kring problemet öka. Det är även viktigt med en insikt i vilka tänkbara följder det får för 

utsatta patienter eftersom det kan vara ett direkt hot mot patientsäkerheten. Uteblivna 

omvårdnadsåtgärder kan leda till vårdskador som resulterar i exempelvis en förlängd vårdtid 

och längre rehabilitering. Vårdskador är undvikbara och kan förhindras med ett annat 

arbetssätt. Förutom att orsaka patienten ett onödigt lidande, kan det också bli resurskrävande 

för samhället. Genom att belysa utebliven omvårdnad och vilka potentiellt negativa 

konsekvenser det leder till kan ett förebyggande arbete initieras för att förhindra uppkomst i 

framtiden och därigenom stärka patientsäkerheten inom intensivvården. 

 

Metoddiskussion  

Design 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir inom 

intensivvården, och vilka orsaker som leder till uteblivna omvårdnadsåtgärder.  Att utföra en 

litteraturöversikt är ett bra tillvägagångssätt för att få en uppfattning om forskningsläget inom 

ett visst område och var därför en lämplig metod för studiens syfte (Rosén, 2017). En 

systematisk litteraturöversikt är ett mycket omfattande arbete med höga krav på tillförlitlighet, 

urval, kvalitetsgranskning och analys. All data som kan vara relevant för ämnet som ska då 

belysas, och samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna ska kvalitetsgranskas (Polit & 

Beck, 2012). Därför är det av praktiska skäl inte möjligt att utföra en systematisk 

litteraturöversikt inom ramen för ett examensarbete på magisternivå, och av den orsaken är 

denna översikt främst en strukturerad litteraturgenomgång. Risken med en översikt som inte 

är systematisk är att den främst utgörs av litteratur som författarna redan har kunskaper i, eller 

att de selekterar ut studier som stödjer den egna hypotesen (Rosén, 2017). I den här 

litteraturöversikten är litteratur inom området för utebliven omvårdnad väl genomsökt i 

Pubmed och Cinahl, men möjligheten finns att ytterligare studier finns tillgängliga i andra 

sökdatabaser och därmed inte inkluderats i studien. 

Sammanfattningsvis hade de inkluderade studierna olika design, vilket kan ha påverkat 

reliabiliteten i litteraturöversikten. Sju stycken var enkätstudier. Sex använde sig i metoden av 

modifierade versioner av MISSCARE Survey som ursprungligen var en amerikansk modell 

utformad av Kalisch och Williams (2009) för att kunna mäta utebliven omvårdnad. Enkäten är 
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väl beprövad och har anpassats för att kunna användas i olika verksamheter inom hälso- och 

sjukvård. I två av enkätstudierna som byggde på samma material var svarsfrekvensen bara 22 

%, enkäter från sammanlagt 230 sjuksköterskor analyserades så urvalet var stort (Tubbs-

Cooley et al., 2015; Tubbs-Cooley et al., 2017). Trots det så kan det naturligtvis ha en negativ 

påverkan på pålitligheten i litteraturöversikten. 

 

Urvalskriterier 

För att finna relevanta studier användes ett flertal urvalskriterier. För att säkerställa ett 

generaliserbart resultat inkluderades endast studier som publicerats mellan år 2010–2020. För 

att förbehålla oss rätten att trots det inkludera en mycket relevant studie som var något äldre 

så genomsöktes Pubmed och Cinahl på studier från 2005. Ingen artikel publicerad före 2010 

inkluderades sedermera i litteraturöversikten. Man kan studera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i en litteraturöversikt, men det stärker trovärdigheten att inkludera artiklar 

med en likartad metod, och det underlättar också resultatbearbetningen (Henricson, 2017). 

Med det som bakgrund inkluderades enbart artiklar med kvantitativ metod i 

litteraturöversikten. Artiklarna för litteraturöversikten skulle belysa begreppet utebliven 

omvårdnad inom intensivvård. I flera artiklar har forskare studerat utebliven omvårdnad inom 

flera enheter, och de som i sitt resultat tydligt har redovisat vad som är vad har inkluderats i 

studien (Bragadóttir et al., 2016; Kalisch & Hee Lee, 2010; Chapman et al., 2016; Bragadóttir 

& Kalisch, 2018). 

Urvalsprocessen har efter den första inledande sökningen av artiklar varit gemensam, och 

författarna har gemensamt gjort kvalitetsgranskningar och resultatbearbetning av samtliga 

studier, vilket stärker reliabiliteten på arbetet. I de fall då författarna varit oense angående en 

studies relevans, har den varit kvar i urvalsprocessen och studerats utförligare tills ett 

gemensamt beslut har tagits. 

 

Sökstrategi 

En genomtänkt sökstrategi avseende sökdatabas, sökord och sökfilter är essentiell för att 

kunna fånga upp så många relevanta studier det går, men också för att sålla bort irrelevant 

litteratur (Rosén, 2017). Innan projektet med litteraturöversikten inleddes gjordes en 
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översiktlig pilotsökning i olika databaser för att säkerställa att området utebliven vård inom 

intensivvård var tillräckligt utforskat för att en litteraturöversikt med 15–20 relevanta studier 

skulle kunna inkluderas. En pilotsökning är också ett bra sätt att utröna om den planerade 

sökstrategin är tillämpbar för ändamålet (SBU, 2020). 

Sökdatabaserna Pubmed och Cinahl användes för litteratursökningen. De bedömdes vara väl 

lämpade för ändamålet, eftersom de samlar in ett mycket stort forskningsmaterial inom 

omvårdnad och medicin vilket ökar studiens validitet (Henricson, 2017). I Cinahl återfinns i 

stort sett all engelskspråkig forskning inom hälso- och vårdvetenskap, medan Pubmed som 

världens största medicinska referensdatabas har ett omfångsrikt material inom medicin (Polit 

& Beck, 2012). 13 artiklar valdes ut från Cinahl och två från Pubmed. Många söktermer var 

synonyma, och de kombinerades på flertalet sätt för att ringa in lämplig litteratur. Att vara 

flexibel i sökningen och använda olika termer för samma begrepp är viktigt för att fånga upp 

litteratur som kan vara relevant för ämnet (Polit & Beck, 2012). Därför användes exempelvis 

söktermerna “ICU” och “intensive care unit” och “critical care unit”, samt “missed care” och 

“missed nursing care” - de har samma betydelse men kan generera olika träffar i sökdatabaser. 

De booleska operatorerna “AND” och “OR” användes för att förbättra sökningarna. De kan 

smalna av en sökning genom att kombinera flera sökord och resultera i träffar som inkluderar 

samtliga, eller bredda sökningen genom att använda flera alternativa men likartade sökord i en 

sökning (Polit & Beck, 2012). När en sökning smalnas av riskerar man följaktligen att gå 

miste om relevant litteratur (Karlsson, 2017). För att undvika det gjorde författarna ett stort 

antal sökningar, med söktermer i olika kombinationer. Sensitiviteten var hög då många träffar 

var gemensamma vid de olika sökkombinationerna (Henricson, 2017). Ingen svensk forskning 

inom ämnet påvisades i litteratursökningen. 

 

Bearbetning och analys 

Betydelsen av en litteraturöversikt beror på hur bra man urskiljer och värderar studier som är 

relevanta (Forsberg & Wengström, 2015). Granskningen av artiklarna i den här studien 

gjordes i en stegvis process. Inledande sökningar i Pubmed och Cinahl gav 54 artiklar som 

efter en ytlig granskning bedömdes uppfylla inklusions- och exklusionskriterier. Därefter 

gjordes en grundligare relevansbedöming gemensamt, vilket resulterade i att ytterligare 34 

artiklar sållades bort. Rosén (2017) beskriver denna viktiga process, där man vid en 

utförligare genomgång av artiklar inser att de inte fyller kraven för inklusion i den planerade 
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litteraturstudien. Slutligen återstod 20 artiklar som bedömdes kunna svara på studiens syfte 

och kvalitetsgranskades därmed varvid ytterligare fem artiklar exkluderades, de redovisas 

utförligt i bilaga 2. Som kvalitetsgranskningsprotokoll användes den modifierade mallen 

“Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier ”som framtagits av 

Forsberg & Wengström (2015). En granskningsmall ska bara fungera som ett stöd för att 

bedöma kvaliteten på studier, och det kan vara svårt att hitta en mall som fungerar 

exemplariskt för alla studier som ska kvalitetsgranskas (SBU, 2020). Av de 15 studier som 

sedermera inkluderades i litteraturöversikten var 12 kvasi-experimentella och tre icke-

experimentella, och samtliga kvalitetsgranskades med samma mall. 

Forskning på människor ska alltid genomföras på ett sätt som minimerar riskerna. För att 

säkerställa forskningsetiska krav på bedriven forskning inkluderades endast studier med en 

tydlig dokumentation avseende etiskt godkännande (CODEX, 2020). När det första 

sökresultatet inför litteraturöversikten utvärderades sållades en artikel bort på grund av att det 

inte framkom i texten om den var godkänd av en etisk kommittee. 

 

Slutsats 

Den här litteraturöversikten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer inom 

intensivvården men i mindre omfattning än på vårdavdelningar, men att det ofta påverkar 

patienten mer negativt då det inträffar. De uteblivna åtgärderna omfattade såväl basala och 

specifika omvårdnadsåtgärder, som läkemedelshantering. En bättre förståelse för hur en dålig 

arbetsmiljö påverkar förekomsten av utebliven omvårdnad torde kunna förhindra att vissa 

patienter kommer till skada. Arbete som syftar till att förbättra kommunikation och samarbete 

är också av vikt för att förhindra uppkomst av utebliven omvårdnad. Studien visar hur viktiga 

dessa aspekter tillsammans med utbildning och yrkeserfarenhet är för att kunna erbjuda en 

hög patientsäkerhet inom intensivvården i framtiden. 

Självständighetsdeklaration 

Författare Evelina Solem och författare Sofia Gåvsten intygar att de bidragit i lika stora delar 

till arbetet som lett fram till denna magisteruppsats.  
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BILAGA 1. 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier  

modifierad efter originalmall av Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2015) 

 

A. Syftet med studien?  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej  Ja = 1 p Nej =0 p 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej =0 p 

 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

 

Vilken urvalsmetod användes?  

Randomiserat urval     Ja = 2 p Nej = 0 p 

Obundet slumpmässigt urval    Ja = 1 p Nej = 0 p 

Kvoturval     Ja = 1 p Nej = 0 p 

Klusterurval     Ja =1 p Nej = 0 p 

Konsekutivt urval    Ja = 1 p Nej = 0 p 

Urvalet är ej beskrivet    Ja = 1 p Nej = 0 p 

 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej  Ja = 1 p Nej = 0 p 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  
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Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

Var validiteten diskuterad? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

 

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej Ja = 1 p Nej = 0 p 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

Hur stort var bortfallet?  

Fanns det en bortfallsanalys? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

Om nej, varför inte?  

Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

Om ja, vilka variabler?  

Vilka slutsatser drar författaren?  

Instämmer du? Ja/Nej    Ja = 1 p Nej = 0 p 

 

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  Ja/Nej  Ja = 1 p Nej = 0 p 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej   Ja = 1 p Nej = 0 p 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien: Ja/Nej  Ja = 1 p Nej = 0 p 

Motivera varför eller varför inte.  

 

Minpoäng   0 p 

Maxpoäng   15 p 

Låg kvalitet  0-6 p 

Medelhög kvalitet  7-11 p 

Hög kvalitet   12-15 p 
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BILAGA 2  

Databas: Cinahl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sökord Resultat antal 

artiklar 

Exkluderade artiklar Inkluderade till första 

utkast 

Exkluderade efter 

första utkast 

Inkluderad till att 

granska med mall 

”Missed care” AND 

”ICU” 

102  92 10  6 uppfyller inte 

kriterier  

4 

”Missed nursing care” 

AND “Intensive Care 

Unit”  

64  56  8  1 på grund av dubblett  7 

“Missed nursing care” 

AND “Critical care”  

82  80  2  0 2 

“Missed nursing care” 

AND “ICU”  

17  14  3  3 på grund av dubblett 

och uppfyller inte 

kriterier  

0 

“Safety hazard” AND 
“ICU” 

55  42  13  12 uppfyller inte 
kriterier  

1 

“Omissions” AND 

“ICU” 

32  26 6  2 uppfyller inte 

kriterier 

4 

“Patient Safety” AND 

“ICU” AND “Missed 

Care”.  

10  9  1  1 på grund av dublett 0 
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Databas: PupMed       

Sökord Resultat antal 

artiklar 

Exkluderade artiklar Inkluderade till första 

utkast  

Exkluderade efter första 

utkast 

Inkluderade till att 

granska med mall 

“Missed nursing care” 

AND ”ICU”  

3  2  1  1 på grund av dubblett 

inkluderas i sökning två 

0  

“Missed nursing care” 

OR “Missed care” AND 

“ICU” OR “Intensive 

Care Unit” OR “Critical 

Care Unit”  

16  13  3  2 uppfyller inte kriterier 

för att gå vidare i 

granskning 

1  

“Missed Nursing Care” 

AND “Critical Care”  

6  5  1  1 på grund av dubblett 

inkluderas I sökning två  

0 

“Missed Care” AND 
“Patient Safety”  

 

26  26  0  0 0 

“Safety Hazard” AND 

“ICU” 

19  14  5  4 uppfyller inte kriterier 

för att gå vidare i 

granskning  

1 

“Omissions” AND 

“ICU”  

3  2  1  1 uppfyller inte kriterier 

för att gå vidare I 

granskning 

0 

“Patient Safety” AND 

“ICU” AND “Missed 

Care” 

0  0 0 0 0 
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BILAGA 3 

Tabell 1 inkluderade artiklar  

Författare och 

titel 

Syfte Metod Population Resultat Kvalitet Med i 

litteraturöversikten 

Douglass et al. 

(2018) 

A randomized 
controlled trial 

on the effect of 

a double check 

on the detection 

of medication 

errors. 

Att utvärdera hur ofta 

sjuksköterskor inom intensivvård 

och akutmottagningar använder en 
double-check, att mäta effekten av 

en double-check för att upptäcka 

misstag vid läkemedelshantering, 

och att identifiera faktorer som kan 

påverka effekten av en double-

check.  

Prospektiv kvasi-

experimentell 

randomiserad blind-
studie 

86 sjuksköterskor I gruppen som använde double-

check i sitt arbete identifierades 

fler felaktigheter än i gruppen 
som använde en single-check 

Medel-

hög 

Ja 

Koch et al. 

(2013) 
Evaluation of 

the effect of 

information 

integration in 

displace for 

ICU nurses on 

situation 

awareness and 
task completion 

time. A 

prospective 

randomized 

controlled 

study. 

Att utvärdera hur sjuksköterskors 

situationsmedvetenhet och 

arbetsmiljö kan förbättras.  

En prospektiv 

randomiserad kvasi-

experimentell 

kontrollstudie med 

observations metod. 

12 sjuksköterskor En speciell framtagen 

övervakningsskärm kan öka 

sjuksköterskors 

situationsmedvetenhet. Minskar 

risken för fel vid 

läkemedelsadministration. 

Hjälper sjuksköterskan att 

reagera snabbare på patientens 

kliniska tillstånd.  

Medel-

hög 

Ja 

Pascall et al. 

(2015) 

Litigation 

associated with 

intensive care 

Att analysera samtliga avvikelser 

från intensivvården i England 

mellan 1995-2012. 

Retrospektiv, 

deskriptiv och icke-

experimentell 

313 anmälningar 27,5% pga bristande omvårdnad/ 

positionering och hudvård - 

51,8% fick ett allvarligt utfall. 

20,1% var problem m 

luftväg/respiration de stod för 1/3 

Medel-

hög 

Ja 
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unit treatment 

in England: an 

analysis of 

NHSLA data 

1995-2012 

av samtliga dödsfall. 12,8% var 

brister i läkemedelshantering.  

Voils & 

Carlson. 

(2014) 

Association of 

deep-vein 

thrombosis 
(DVT) with 

missed doses of 

prophylactic 

antithrombotic 

medications in 

ICU patients: A 

case-control 

study. 

Att identifiera samband mellan 

uteblivna doser av 

trombosprofylax och djup 

ventrombos (DVT) hos patienter 

som vårdas inom intensivvården. 

Retrospektiv, kvasi-

experimentell fall-

studie.  

920 patienter 6,4 % patienter utvecklade DVT. 

64 % missade trombosprofylax 

vid minst ett tillfälle. Inget 

samband mellan missad dos och 

förekomst av DVT.  

Hög Ja 

Bragadóttir & 

Kalisch. (2018) 

Comparison of 

reports of 

missed nursing 

care: 
Registered 

nurses vs 

practical nurses 

in hospitals. 

Att jämföra rapporter om uteblivna 

omvårdnadsåtgärder mellan 

sjuksköterskor med 3-årig 

respektive 4-årig utbildning på 

Island.  

Enkäter. Kvantitativ 

prospektiv 

tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design. 

Kvasi-experimentell. 

544 sjuksköterskor RN rapporterar mer utebliven 

vård i de avseenden som 

vanligtvis utförs av PN, eller 

borde utföras tillsammans. RN 

anger arbetsbelastning och 

materialbrist som större 
anledning till utebliven 

omvårdnad än PN.  

Hög  Ja 
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Bragadóttir, 

Kalisch & 

Tryggvadóttir 

(2016). 

Correlates and 

predictors of 

missed nursing 

care in 

hospitals.  

Att studera vilka kännetecken som 

bidrar till utebliven omvårdnad på 

sjukhus, och på vilket sätt de kan 

förebygga uppkomsten av 

utebliven omvårdnad.  

Enkäter från 

sjuksköterskor inom 

kirurgisk och 

medicinsk vård, samt 

intensivvård.  

Prospektiv kvasi-

experimentell 

tvärssnittstudie. 

527 sjuksköterskor Utebliven omvårdnad 

förekommer mer sällan på IVA 

än på vårdavdelningar. 

Vidareutbildade sjuksköterskor 

identifierade mer uteblivna 

omvårdnadsåtgärder.   

Hög  Ja 

Lake et al. 

(2018) Nursing 
care disparities 

in neonatal 

intensive care 

units.  

Att beskriva skillnader i uteblivna 

omvårdnadsåtgärder mellan 
neonatalintensivvårdsavdelningar 

med oproportioneligt stor andel 

svarta patienter och avdelningar 

med få svarta. Att analysera 

faktorer som bidrar till utebliven 

omvårdnad.  

Retrospektiv kvasi-

experimenell 
tvärsnittsstudie, en 

sekundär analys av 

enkäter från 

sjuksköterskor som 

arbetar med 

neonatalintensivvård.  

1037 sjuksköterskor på 

134 sjukhus 

Högre personaltäthet i 

genomsnitt på enheter med stor 
andel svarta patienter. Uteblivna 

omvårdnadsåtgärder förekom 

oftare på enheter med hög andel 

svarta patienter än andra enheter.  

Medel-

hög 

Ja 

Tubbs-Cooley 

et al. (2015) A 

descriptive 

study of nurse - 

reported missed 

care in 
neonatatl 

intensive care 

units.  

Att beskriva förekomsten av 

uteblivna omvårdnadsåtgärder som 

rapporterats av sjuksköterskor 

inom neonanatal intensivvård, samt 

att beskriva faktorer som bidragit 

till utebliven omvårdnad under 
deras senaste arbetspass.  

Deskriptiv prosp- 

ektiv tvärsnittstudie, 

med enkäter från ett 

randomiserat antal 

sjuksköterskor som 

arbetar med 
neonatalintensiv-vård. 

Icke-experimentell 

230 sjuksköterskor  52 % rapporterade uteblivna 

omvårdnadsåtgärder under 

senaste arbetspasset, oftast basala 

omvårdnadsåtgärder. Vanligaste 

anledningarna var att de blev 

avbrutna, akuta situationer eller 
ökad arbetsbelastning. 

Hög  Ja 

Tubbs-Cooley 

et al. (2017) 

Hospital 

magnet 

designation and 

missed nursing 

care in neonatal 

intensive care 

units. 

Att undersöka skillnader i 

förekomst samt orsaker till 

utebliven omvårdnad mellan 

Magnet-sjukhus och icke-Magnet-

sjukhus 

Enkäter till 

sjuksköterskor. 

Prospektiv och kvasi-

experimentell. 

230 sjuksköterskor Utebliven omvårdnad sker i 

samma utsträckning på både 

Magnet-sjukhus och icke-

Magnet-sjukhus. Anledningar till 

förekomsten av uteblivna 

omvårdnadsåtgärder skiljer sig 

något.  

Hög  Ja 
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Chapman et 

al. (2016) 

Impact of 

teamwork on 

missed care in 

four Australian 

hospitals.  

Att undersöka effekterna av 

teamarbete och utebliven 

omvårdnad på sjukhus i Australien.  

Enkäter. 

Undersökande 

prospektiv kvasi-

experimentell studie 

med deskriptiv design.  

334 sjuksköterskor Intensivvården har minst 

uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Nyexaminerade sjuksköterskor 

ger färre uteblivna 

omvårdnadsåtgärder än 

sjuksköterskor med >10 års 

erfarenhet. 

Hög Ja 

Kalisch & Hee 

Lee. (2010). 
The impact of 

teamwork on 

missed nursing 

care.  

Att undersöka effekten av 

teamarbete mellan sjuksköterskor 
och utebliven omvårdnad.  

En tvärsnittsstudie 

med deskriptiv design. 
Enkäter. 

Prospektiv och kvasi-

experimentell.  

2216 sjuksköterskor Samarbetet bland vårdpersonal 

har en betydande effekt för 
omvårdnaden. Uteblivna 

omvårdnadsåtgärder var 

signifikant förknippat med tillit, 

ledarskap och stöttning.  

Medel-

hög 

Ja 

Drews et al. 

(2019) 
Interruptions 

and delivery of 

care in the 

intensive care 

unit.  

Att undersöka avbrottsfrekvensen 

på intensivvårdsavdelningar för att 

bedöma sambandet mellan avbrott 

och patientrisk.  

Prospektiv icke-

experimentell 

observationsstudie 

med deskriptiv design.  

175 sjuksköterskor 74 733 uppgifter observerades, 

8,4 % blev avbrutna. 26% var av 

andra sjuksköterskor, 21% var 

medicinska larm.   

Medel-

hög 

Ja 

Kane – Gill et 

al. (2010) A 

comparison of 
voluntarily 

reported 

medication 

errors in 

intensive care 

and in general 

care units.  

Att jämföra rapporterade 

läkemedelsavvikelser inom 

intensivvården med vanliga 
vårdavdelningar för att bedöma om 

det behövs intensivvårdsspecifikt 

övervakningssystem 

Retrospektiv 

registerstudie, 

läkemedelsavvikelser 
under 4,5 år har 

utvärderats och 

jämförts. Kvasi-

experimentell.  

Avvikelser rapporterade 

för 

3252 patienter 

Fler avvikelser på IVA gav 

allvarligt utfall jämfört med 

vårdavd. 50 % av avvikelser på 
IVA var incidenter som 

upptäckts innan de nådde fram 

till patienten. 

Medel-

hög 

Ja 

Latif et al. 

(2013) National 

study on the 

distribution 

causes and 
consequenses 

of voluntarily 

Att jämföra antal, orsaker och 

konsekvenser av 

läkemedelsavvikelser mellan 

intensivvårdsavdelningar 

respektive vanliga 
vårdavdelningar.  

Retrospektiv kvasi-

experimentell 

tvärsnittsstudie 

läkemedelsavvikel-ser 

från sjukhus i USA 
som registrerat i 

839 553 

läkemedelsavvikelser 

26 % av avvikelserna på IVA var 

uteblivna doser, 24% felaktig 

dosering. 

4,3 % var doser givna till fel 

patient. Allvarligare incidenter 
mer frekvent på IVA. >50% av 

Hög Ja 
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reporded 

medication 

errors between 

the ICU and 

non-ICU 

settings.  

MEDMARXS mellan 

1999-2005. 

incidenterna resulterade inte i 

någon åtgärd. 

 

Weiss et al. 

(2011) 
Promting 

physicians to 

address a daily 
checklist and 

process of care 

and clinical 

outcomes.  

Att avgöra om användade av en 

checklista förbättrar vårdprocessen 

och det kliniska resultatet. 

Prospektiv kvasi-

experimentell 

kontrollerad 

cohortstudie. En 

checklista som 
användes aktivt 

respektive passivt i två 

grupper. Jämfördes 

retrospektivt med en 

interventionsgrupp 

utan checklista.   

140 patienter i 

undersökningsgruppen. 

125 i kontrollgruppen 

1283 patienter i 

preinterventionsgruppen  

Kontrollgruppen hade kortare 

vårdtid i respirator, en lägre 

antibiotikaanvändning färre 

centralvenösa infarter, högre 

användning av ulcus- och 
trombosprofylax.  

Hög Ja 

 

Tabell 2. Exkluderade artiklar.  

Artikel  Syfte  Metod  Population Resultat  Kvalitet  Varför exkluderad  

Maslove et al. (2016) 
Errors, omission and 

outliers in hourly vital 

signs measurements in 

intensive care. 

Att undersöka förekomsten av 

felvärden, utelämnade och 

avvikande värden av 

vitalparametrar som registrerats i 

en databas varje timme inom 

intensivvården. 

Retrospektiv 

kvantitativ 

studie 

Runt 48,000 

intensivvårdsdagar 

och 28 miljoner 

registrerade 

vitalparametrar.  

Flera vitalparametrar 

under en timme var 

antingen inkorrekta eller 

missvisande. 

Medelhög  Studien resultat går ej 

att använda för denna 

litteraturöversikt.  
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Tesoro et al. (2018)  
A retrospective study 

of non-ventilator 

associated hospital 

aquired pneumonia. 

Incidents and missed 

Att undersöka förekomsten av 

sjukhusförvärvade 

lunginflammationer hos 

patienter som inte vårdats i 

respirator, att bedöma negativa 

effekter för patienten vad gäller 

resultat och kostnader samt att 

identifiera förbyggande åtgärder 

som missats 

Retrospektiv 

observations-

studie med 

deskriptiv 

design  

837 patienter  Författarna ser ungefär 

0,47 sjukhusförvärvade 

lunginflammationer per 

1000 patientdagar. Samt 

en brist på dokumentation 

av omvårdnadsåtgärder.  

Hög Studien är ej relevant 

till denna 

litteraturöversikt  

Tubbs-Cooley et al. 

(2015) A research 

protocol for testing 

relationships between 

nurse workload, 

missed nursing care 

and neonatal 
outcomes: the 

neonatal nursing care 

quality study. 

Att redovisa ett 

forskningsprotokoll inför en 

kommande studie om samband 

mellan spädbarsspecifik 

utebliven omvårdnad och 

arbetsbelastning hos 

sjuksköterskor som arbetar i 
skift. 

Longitudinell 

observations-

studie. 

125 sjuksköterskor  Författarna har utvecklat 

ett innovativt och robust 

protokoll som kan koppla 

samma sjuksköterskors 

arbetsbelastning med 

patientresultat.   

Låg. Exkluderas för att 

studien har låg kvalitet 

och inte är relevant för 

denna 

litteraturöversikt.  
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Dutra et al. (2018) 

Handovers among 

staff intensivists: A 

study of information 

loss and clinical 

accuracy to anticipate 

events. 

Att identifiera missade diagnoser 

och mål direkt efter 

överrapportering mellan 

intensivvårdsläkare, samt att 

utvärdera läkarnas förmåga att 

ställa korrekta diagnoser under 

nattskift. 

 

En prospektiv 

kohort 

observations-

studie  

30 läkare  Det missas olika 

diagnoser och mål direkt 

efter överrapportering av 

läkare mellan läkare, 

speciellt neurologiska 

diagnoser. Samt att läkare 

har låg förmåga att 

förutse händelser för 

patienten under sitt skift, 

speciellt nattetid.  

Medelhög Exkluderas för att 

studien inte går att 

använda i denna 

litteraturstudies 

resultat då studien 

fokuserar på läkare.  

Kalisch & Hee Lee. 

(2012) 

Missed nursing care: 

Magnet versus non-

Magnet hospitals 

Att undersöka förhållandet i 

struktur för utebliven omvårdnad 

mellan Magnet- och icke-

Magnet sjukhus.  

 

Kvasi-

experimentell, 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

med enkäter till 

personal inom 

somatisk 

slutenvård 

4412 sjuksköterskor 

och undersköterskor 

Vissa 

omvårdnadsåtgärder 

utfördes i högre 

utsträckning på Magnet-

sjukhus. 

Hög  Omöjligt att identifiera 

vad som är 

intensivvårdsrelaterat i 

resultatet. 
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