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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den organisatoriska och politiska kontexten påverkar hur väl fundamental 

omvårdnad utförs. Missed nursing care är ett begrepp som, i tidigare forskning, beskriver 

omvårdnad som uteblir delvis eller fullständigt och orsakas av resursbrist och hög 

arbetsbörda. Detta leder till en hotad patientsäkerhet. Risken för missed nursing care kan öka i 

den anestesiologiska kontexten, då det är en högteknologisk miljö med hög produktionstakt. 

Användningen av begreppet har ökat inom vårdvetenskaplig forskning. Emellertid är missed 

nursing care ännu inte beskrivet inom anestesiologisk omvårdnad.  

 

Syfte: Begreppsanalysens syfte var att, utifrån den kontextuella dimensionen av 

Fundamentals of Care, klargöra innebörden av begreppet missed nursing care och hur det kan 

förstås inom anestesiologisk omvårdnad. 

 

Metod: Begreppsanalysen genomfördes enligt Walker och Avants metod. 

 

Resultat: Missed nursing care definieras som en nödvändig omvårdnadsåtgärd som, p.g.a. 

kontexten och efter en process av klinisk prioritering utelämnas helt, delvis, lämnas oavslutad 

eller utförs med sämre kvalitet, vid en olämplig tidpunkt eller för sent. Sjuksköterskor 

hanterar kontextuella brister genom klinisk prioritering, vilket resulterar i att fundamental 

omvårdnad uteblir. Tidskrävande, icke-monitorerade omvårdnadsåtgärder nedprioriteras, 

främst inom basal omvårdnad. 

 

Slutsats:  När kontexten tvingar sjuksköterskor att utföra hårdare prioritering uteblir 

fundamental omvårdnad. Detta får konsekvenser för patientsäkerheten, vilket belyser vikten 

av högkvalitativ omvårdnad. Anestesiologisk omvårdnad tros utebli enligt liknande mönster 

som inom övrig omvårdnad.   
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ABSTRACT 

Background: The organizational and political context affects the quality of care. Missed 

nursing care is a concept referring to nursing care that are, partially or completely, left out. 

Lack of resources and high workload cause missed nursing care. Threatened patient safety is a 

result of missed nursing care. The risk of missed nursing care is increased in the anesthetic 

context due to the high-technological environment and fast production rate. The use of the 

concept has increased within nursing care sciences, but is still not described in anesthetic 

nursing care. 

 

Purpose: The purpose of the concept analysis was to clarify the meaning of missed nursing 

care, through the contextual dimension of Fundamentals of Care, and to make an 

understanding of the concept within anesthetic nursing care.  

 

Method: The concept analysis was performed according to Walker and Avant's method. 

 

Results: Missed nursing care is necessary nursing care that - due to the context and after a 

process of clinical prioritizing - is completely or partially left out, left unfinished or performed 

with lower quality, in an inappropriate time or too late. Contextual deficits make nurses use 

clinical prioritizing, causing fundamentals of care to be missed. Time-consuming, non-

monitored nursing care activities are lower priority, primarily in basic nursing care.  

 

Conclusion: When the context is making nurses prioritize harder, fundamental care is left out. 

This has consequences for patient safety which illustrates the importance of high-quality 

nursing care. Anesthetic care is believed to be missed in similar way as other nursing care.  
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BAKGRUND 

Teoretisk utgångspunkt 

Fundamentals of Care (FoC) utgör en modell för hur personcentrerad omvårdnad kan 

tillgodoses patienten. Den kontextuella dimensionen av FoC belyser hur samhällsstyrning och 

de organisationer sjuksköterskor arbetar inom, skapar möjligheter eller hinder för att 

fundamentala behov tillgodoses och påverkar omvårdnadsarbetets kvalitet (Feo, Frensham, 

Conroy & Kitson, 2019; Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Den kontextuella 

dimensionen delas in i organisation och politisk kontext, där organisatoriska faktorer 

innefattar resurser, kultur och ledarskap. Resurser innebär fysiska resurser som personal och 

material. Kultur inbegriper arbetsplatsens normer och värderingar. Ledarskap innefattar 

ledarstilar, mentorskap och rollfördelning. Faktorer på politisk nivå är lagstiftning och 

föreskrifter, politisk styrning, sjukvårdens ekonomiska resurser samt nationella och regionala 

mål för hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet (Kitson, 2018; Kitson, Conroy, Kuluski, 

Locock & Lyons, 2013). Kontexten påverkar vårdrelationen och hur väl patientens 

fundamentala behov tillgodoses (Feo et al., 2019; Kitson, Marshall et al., 2013).  

 

Organisatoriska faktorer har identifierats som orsak till att omvårdnad uteblir (Kalisch, 

Landstrom & Hinshaw, 2009). En av konsekvenserna av utebliven omvårdnad, hotad 

patientsäkerhet, regleras på politisk nivå genom Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). I 

Patientsäkerhetslagen 3 kap. 2 § stadgas att vårdgivaren ska förebygga att patienter får 

vårdskador, samt enligt 3 kap. 3 § utreda händelser som har lett till eller kunnat leda till att 

vårdskada uppkommit. Detta understödjer behovet av att utreda begreppet missed nursing 

care (MNC). I denna begreppsanalys kommer MNC att analyseras utifrån FoC:s 

kontextdimension. 

 

Missed nursing care 

Begreppet MNC användes första gången i en kvalitativ studie för att definiera utebliven 

omvårdnad och utreda dess orsaker. I den studien beskrevs en arbetssituation där resursbrist i 

kombination med hög arbetsbörda resulterade i att sjuksköterskor slets mellan patienterna och 

tvingades skära ner på omvårdnadens kvalitet för att hinna med livsuppehållande åtgärder 

(Kalisch, 2006).  
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Kalisch och medarbetare gjorde år 2009 en begreppsanalys enligt Walker och Avants metod 

om MNC. Där definieras MNC som ett ‘error of omission’ och hänvisar till alla aspekter av 

omvårdnad som försummas, uteblir eller utelämnas delvis eller fullständigt. MNC föregås av 

personalbrist, materialbrist eller brister inom kommunikation och teamarbete. Detta påverkar 

sjuksköterskans beslut att utföra, försena eller utelämna omvårdnad. Beslutet påverkas även 

av gruppnormer, prioriteringsordning, egna värderingar, övertygelser och vanor (Kalisch et 

al., 2009). I en studie av Al-Kandari och Thomas hann endast 44,8% av sjuksköterskorna med 

alla uppgifter under ett arbetspass (2009a). Sjuksköterskor upplever frustration när de hindras 

från att utföra högkvalitativ omvårdnad (Karlsson, Gunningberg, Bäckström & Pöder, 2019). 

Högt patientantal per sjuksköterska kopplas också till en ökad risk för utbrändhet och 

missnöjdhet med jobbet (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002).  

  

I en studie beskrevs att omvårdnad uteblev på grund av hög arbetsbörda i form av akuta 

situationer, många in- och utskrivningar eller otydlig rollfördelning. Otydlig rollfördelning 

visade sig genom att sjuksköterskor ansåg att uppgifter som utfördes av eller delades med 

undersköterskor i högre grad uteblev. Sjuksköterskorna hann inte kontrollera att omvårdnad 

utförts. De hann inte heller utföra sjuksköterskespecifik omvårdnad när de blev involverade i 

undersköterskans omvårdnadsuppgifter (Kalisch, 2009).  

 

För att mäta förekomsten av MNC har en MISSCARE-enkät (Kalisch & Williams, 2009) 

utvecklats, där sjuksköterskor utifrån ett antal alternativ, uppskattar vad som orsakar MNC 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir. Resultat från studier som använt MISSCARE-

enkäten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder ofta är mobilisering och vändning, matning, 

patientutbildning, utskrivningsplanering, känslomässigt stöd, hjälp med hygien samt 

dokumentation av vätskebalans (Kalisch, 2006). 

 

Patienter vars omvårdnad uteblir utgör en del av de 61% av totalt 110 000 patienter, som 

årligen ådrar sig en undvikbar vårdskada (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). 

Ökad arbetsbörda och högt patientantal gentemot antal vårdplatser och personal leder till att 

omvårdnadsåtgärder utförs på ett sätt som frångår evidensbaserade riktlinjer (Karlsson et al., 

2019). Fler patienter per sjuksköterska leder till högre mortalitet (Aiken et al., 2002) och 

allvarliga händelser (Al-Kandari & Thomas, 2009b). Det finns ett samband mellan lägre 

kvalitet på omvårdnaden och försämrad patientsäkerhet (Sochalski, 2004). Konsekvenserna av 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Al-Kandari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19192005
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thomas%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19192005
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MNC kan bli långsiktiga och leder till t.ex. försenad rehabilitering, återinläggning och 

vårdrelaterade infektioner (Kalisch, 2006; Kalisch et al., 2009). När sjuksköterskor ansvarar 

för färre antal patienter förekommer däremot en signifikant lägre andel atelektaser, trycksår, 

fall, pneumonier och UVI:er (Unruh, 2003).  

  

Med högre sjuksköterskebemanning hinner sjuksköterskor i större grad klart med sina 

uppgifter (Al-Kandari & Thomas, 2009a). Dessutom finns en korrelation mellan mer 

omvårdnad utförd av sjuksköterskor och kortare vårdtid, men också lägre förekomst av 

vårdrelaterade infektioner. Detta påvisar att högre kvalitet på omvårdnaden minskar 

komplikationer (Needleman, Buerhaus, Mattke, Stewart & Zelevinsky, 2002).  

  

Fundamental omvårdnad och den anestesiologiska kontexten 

Fundamental omvårdnad beskrivs i FoC som sjuksköterskeprofessionens essens. Genom 

vårdrelationen som skapas till patienten kan sjuksköterskan undersöka patientens fysiska, 

psykosociala och relationella behov, för att kunna hjälpa patienten med den omvårdnad hen 

annars själv utfört (Kitson, 2018). 

  

Den anestesiologiska kontexten är en högteknologisk specialitet, vilket av sjuksköterskor 

själva ofta anses vara mer prestigefyllt än basal omvårdnad (Adamsen och Tewes, 2000). 

Omvårdnadens låga status yttrar sig bl.a. genom att den basala omvårdnaden delegeras till 

undersköterskor. Detta trots att utebliven omvårdnad korrelerar med lägre patientsäkerhet 

(Kalisch et al., 2009) och vårdskador (Kalisch, 2009). Feo och medarbetare (2019) betraktar 

utebliven omvårdnad i sig som ett bevis på att fundamental omvårdnad kräver kompetens. 

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter är under förändring och teknologin integreras allt mer inom 

sjukvården (Adamsen & Tewes, 2010). Detta ökar risken för MNC inom den anestesiologiska 

kontexten, då operationsverksamheten präglas av höga krav på produktionstakt (Aagaard, 

Sorensen, Rasmussen & Laursen, 2017). En av anestesisjuksköterskans stora utmaningar är 

att under det tidsbegränsade preoperativa mötet interagera med och skapa förtroende hos 

patienten och samtidigt utföra praktiska förberedelser inför induktion (Aagaard, Sorensen, 

Rasmussen & Laursen, 2016; 2017). Arbetet med medicinteknisk övervakningsutrustning 

riskerar att ske på bekostnad av fundamental omvårdnad (Aagaard et al., 2016, Adamsen & 

Tewes, 2000; Feo & Kitson, 2016).  

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Al-Kandari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19192005
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thomas%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19192005
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I tabell 1 ges en översikt över de områden som ingår i fundamental omvårdnad (Kitson, 

Conroy et al., 2013; Kitson et al., 2010), vilket jämförs med exempel på anestesiologiska 

omvårdnadsåtgärder. Tabellen ger inte en fullständig översikt av anestesisjuksköterskans 

arbetsuppgifter utan endast exempel på vad som ingår i den anestesiologiska omvårdnaden.  

 

Tabell 1. Fundamental omvårdnad i en anestesiologisk kontext 

Fundamental 

omvårdnad  

(Kitson et al., 2010; 

Kitson et al., 2013) 

Exempel på anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

(Aagaard et al., 2017; Berg, Kaspersen, Unby & Hollman Frisman, 2013; Nortvedt, 2013; 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019; 

Schreiber & MacDonald, 2010)  

Säkerhet, prevention 

och läkemedel      

Upprätthålla patientsäkerhet genom kontinuerlig övervakning av vitalparametrar, utföra riskbedömning 

baserat på ålder och anamnes, planera, genomföra och utvärdera anestesiologiska åtgärder, förhindra 

komplikationer, kontroll och förberedelse av utrustning, trycksårsprevention, klinisk prioritering  

Kommunikation och 

utbildning     

Förtroendeskapande, emotionellt stöd, information, guidning, överrapportering, dokumentation  

Andning Etablering och upprätthållande av fri luftväg, ventilation, syresättning, vävnadsperfusion 

Äta och dricka Vätskebehandling 

Elimination Bedömning och korrigering av vätske- och elektrolytbalans, pH, diures, blödning  

Personlig hygien och 

påklädning 

Överlämna patienten i gott skick till postopavdelning 

Vila och sömn Förhindra awareness, bedöma anestesidjup  

Komfort Smärtbedömning, smärtlindring, förhindra PONV  

Värdighet Skapa delaktighet, utnyttja patientens resurser 

Integritet Undvika onödig exponering 

Respekt för patientens 

val 

Personcentrerad anestesi 

Kroppstemperatur Övervaka kroppstemperatur och bibehålla normotemperatur  

Mobilisering Positionering, mobilisering av extremiteter peroperativt 

 

Problemformulering 

Författarnas sökning i databasen PubMed visar att användningen av begreppet MNC ökat 

markant inom vårdvetenskaplig forskning de senaste tio åren. Emellertid har ingen ytterligare 

begreppsanalys gjorts. Ett problem inom vårdvetenskapen är att sjuksköterskor inte använder 

samma språk för att beskriva omvårdnad. Utan en gemensam teoretisk grund att stå på blir 

sjuksköterskeprofessionen utlämnad till sunt förnuft (Feo, Donnelly, Frensham, Conroy & 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Berg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24054453
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Kaspersen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24054453
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Unby%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24054453
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Hollman%20Frisman%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24054453
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Kitson, 2018). För att öka patientsäkerheten och stärka professionen och 

omvårdnadsforskningen behövs gemensamma, klart definierade termer och begrepp (Kitson, 

Conroy, Wengstrom, Profetto-McGrath, Robertson-Malt, 2010; Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2014). En begreppsanalys är ett verktyg genom vilken definitioner och 

omvårdnadsspråk kan skapas (Walker & Avant, 2014).  

 

I och med medicinteknikens allt mer framträdande plats i sjukvården ökar risken för MNC, 

vilket gör att begreppet har relevans för anestesiologisk omvårdnad. Ändå är MNC ännu inte 

beskrivet i den anestesiologiska kontexten. Eftersom användningen av begreppet ökat utan att 

en ny begreppsanalys gjorts finns också ett behov av att definiera MNC på nytt.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att utifrån den kontextuella dimensionen av Fundamentals of Care, klargöra 

innebörden av begreppet missed nursing care. Syftet besvarades genom följande 

frågeställningar: 

• Vad innebär begreppet missed nursing care? 

• Hur kan missed nursing care förstås inom anestesiologisk omvårdnad? 

 

METOD 

Datainsamling och urval  

Databaserna PubMed, Cinahl och Cochrane genomsöktes. Sökorden som användes var 

‘“missed nursing care”’. Då denna studie tagit avstamp i begreppsanalysen från 2009 

inkluderades endast artiklar som publicerats efter år 2009. Artiklarna behövde även finnas 

tillgängliga i fulltext, med läsbehörighet från Uppsala universitet. Begreppet eftersöktes 

enbart i sin engelska form, då tidsramen för studien inte tillåter översättning av begreppet till 

svenska. Samtliga artiklar som hittades om MNC och mötte dessa kriterier lästes och 

användes i begreppsanalysen. Från materialet hittades ytterligare artiklar som berörde 

begreppet. Begreppet och närliggande begrepp eftersöktes manuellt, både i lexikon, 

medicinska uppslagsverk och omvårdnadslitteratur, men förekomst av begreppet saknades. 

Ingen av artiklarna berörde MNC inom anestesiologisk vård.  

 

Eftersökningar gjordes också i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst där en bok som 

omnämnde begreppet hittades men inte användes, då den endast refererar till redan 
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inkluderade artiklar. Begreppet påträffades inte i några ordböcker eller annan litteratur som 

eftersökts med samma sökord i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst. 

 

Eftersom det insamlade materialet inte berörde MNC inom anestesiologisk vård, valde 

författarna att, i ett led av att beskriva begreppet inom den anestesiologiska kontexten, försöka 

definiera anestesiologisk omvårdnad. Detta presenteras i bakgrunden. 

 

Dataanalys  

Begreppsanalysen utfördes enligt Walker och Avants (2014) metod i följande åtta steg:  

1. Val av begrepp. Begreppet valdes då det väckt författarnas intresse. Begreppet 

bedömdes kunna definieras på andra sätt än genom enbart exemplifiering och var 

tillräckligt smalt för att inte innefatta flera betydelser.  

2. Utformning av syfte. Begreppsanalysens betydelse definierades. Syftet ger en 

hänvisning om vilken användning av begreppet som ska analyseras. 

3. Identifiering av alla användningar av begreppet som kan upptäckas. Alla olika 

användningar och källor som hittats utforskades, d.v.s. eftersökningar gjordes i 

databaser, ordböcker och vårdvetenskaplig litteratur. Dock påträffades endast 

begreppet i databaser. Både direkta och indirekta betydelser av begreppet inkluderades 

och listades. Betydelser som inte var kvalificerade för begreppet listades för att senare 

i begreppsanalysen användas för att definiera angränsande och relaterade fall. 

4. Utformning av begreppets definierande attribut. Kluster utformades av de attribut som 

begreppet mest frekvent associerades med, och som gav den bredaste bilden av 

begreppet. Noteringar fördes över de beskrivningar av begreppet som återkommande 

förekom i materialet - det är de definierande attributen som karakteriserar begreppet. 

Det fanns efter datainsamlingen flera möjliga betydelser av begreppet, men den 

betydelsen som bedömdes vara mest användbar och som författarna ansåg att det fanns 

en viss konsensus kring valdes ut. 

5. Identifiering av ett modellfall. Modellfallet inkluderade alla begreppets definierande 

attribut. Det är ett tydligt fall som författarna är helt säkra på är ett exempel av 

begreppet. Modellfallet i denna begreppsanalys skapades av författarna för att 

exemplifiera MNC inom anestesiologisk omvårdnad. 

6. Identifiering av ytterligare fall; i detta fall användes ett angränsande, ett relaterat och 

ett motsatt fall. Angränsande fall innehåller vissa definierade attribut, men inte alla. 

Dessa fall är oförenliga med modellfallet, vilket klargör vilka definierande attribut 
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som är essentiella. Relaterade fall är exempel på begrepp som på något sätt anknyter 

till begreppet men som vid närmare anblick skiljer sig på något sätt. Motsatta fall är 

tydliga exempel på vad som inte ingår i begreppet. När alla fall identifierats, jämfördes 

de mot de definierande attributen igen för att säkerställa att alla attributen hade 

upptäckts. Detta gjordes för att upptäcka överlappningar, otydligheter eller 

motsättningar, något som indikerar ytterligare förfining av begreppsanalysen. Fallen 

utspelade sig i likhet med modellfallet, i en anestesiologisk kontext: detta för att 

beskriva MNC inom anestesiologisk omvårdnad. 

7. Identifiering av förutsättningar och konsekvenser. Dessa listades under 

datainsamlingen och sammanfattades i kategorier som presenteras i resultatet. 

8. Definiering av empiriska referenser. I denna studie ansågs empiriska referenser kunna 

ge ytterligare klarhet i vad begreppet och de definierande attributen innebar. 

Empiriska referenser formulerades därför för att demonstrera begreppets förekomst. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom en begreppsanalys om MNC kan få betydelse för professionen, vården, individen 

och samhället är den etiskt motiverad att utföra. För att etiskt motivera genomförandet 

eftersträvade författarna hög vetenskaplig kvalitet (Kjellström, 2017), vilket uppnåddes 

genom omfattande mängd bearbetad data och noggrant dokumenterad analysprocess (Morse, 

2006). Författarna var medvetna om att deras egen bakgrund, värderingar samt sociala och 

professionella identitet kunde påverka forskningsprocessen, varför de i en första 

självgranskning dokumenterade vilka resultat de förväntade sig utifrån personlig förförståelse 

av begreppet, men också hur tidigare erfarenheter och värderingar förväntades påverka metod, 

analys och tolkning (Polit & Beck, 2017). Ingen av författarna hade innan begreppsanalysen 

påbörjades någon teoretisk förkunskap om själva begreppet. Däremot är båda författarna 

sjuksköterskor med klinisk erfarenhet av MNC. 

 

Etiska problem vid en begreppsanalys är risken för feltolkning (Kjellström, 2017) och 

publikationsbias. Begreppsanalysen genomfördes av två författare, vilket gjorde förståelsen 

för och analysen av materialet bredare samt minskade risken för feltolkning och bias. 

Materialet lästes av författarna innan och under analysprocessen. När tolkningar gjorts 

återgick författarna till materialet för att verifiera och korrigera eventuella feltolkningar (Polit 

& Beck, 2017). Då författarna använde Walker och Avants (2014) metod för begreppsanalys 



8 

 

bearbetades alla textkällor som hittades om MNC, något som minskade risken för 

publikationsbias. 

 

En begreppsanalys bygger på författarnas tolkning av begreppet, vilket formar resultatet 

(Walker & Avant, 2014). Emellertid skapades transparens genom en utförlig dokumentation 

av hur varje steg i begreppsanalysen genomförts, hur de metodspecifika kategorierna 

formulerats samt hur risken för feltolkning och bias hanterats under processens gång. Då allt 

material sparats av författarna finns det möjlighet till eftergranskning (Polit & Beck, 2017).  

RESULTAT 

Identifiering av begreppets användning 

MNC omskrivs i litteraturen med ett flertal, skilda begrepp. Det råder inte konsensus kring 

vilket begrepp som bäst beskriver utebliven omvårdnad. I tabell 2 redovisas termer som 

påträffades i litteratursökningen, med samma eller liknande betydelse som MNC. 

 

Tabell 2. Definitioner av missed nursing care 

Definition Originalterm 

Utelämnad omvårdnad Omitted care 

Omvårdnad som lämnas ogjord Care left undone 

Ofullbordad omvårdnad Incomplete/Not completed care 

Obemött omvårdnadsbehov Unmet nursing care needs 

Försenad omvårdnad Delayed care 

Oavslutad omvårdnad Unfinished care 

Kompromissad omvårdnad Compromised care 

 

I denna begreppsanalys definieras MNC som en nödvändig omvårdnadsåtgärd som, p.g.a. 

kontexten och efter en process av klinisk prioritering utelämnas helt, delvis, lämnas oavslutad 

eller utförs med sämre kvalitet, vid en olämplig tidpunkt eller för sent (Mandal, 
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Seethalakshmi & Rajendrababu, 2020; Papastavrou, Andreou, Tsangari, Schubert & De 

Geest, 2014; Schubert, Clarke, Aiken & de Geest, 2012; Zeleníková, Drach-Zahavy, Gurková 

& Papastavrou, 2019). MNC syftar på att sjuksköterskor på gruppnivå inte utför eller 

fullföljer planerade omvårdnadsåtgärder, snarare än på den individuella sjuksköterskans 

intention att utelämna dem (Palese et al., 2019).  

 

Definierande attribut 

MNC förstås genom de definierande attributen kontext, klinisk prioritering och fundamental 

omvårdnad. Nedan beskrivs hur kontexten kräver att sjuksköterskan utför en klinisk 

prioritering som resulterar i att fundamental omvårdnad - främst basal omvårdnad till förmån 

för specifik - uteblir. I figur 1 förklaras genom ett flödesschema hur kontexten resulterar i 

klinisk prioritering som leder till att fundamental omvårdnad uteblir. 

 

Figur 1. De definierande attributen för missed nursing care presenterade i ett flödesschema. 

 

Kontext 

Resurser 

Brist på sjuksköterskor (Campbell et al., 2020; Dutra, Salles, Guirardello, 2019; Hernández-

Cruz, Moreno-Monsiváis, Cheverría-Rivera S & Díaz-Oviedo,  2017; Kalisch, Tschannen, 

Lee, Friese, 2011), materialbrist (Dutra et al., 2019; Hernández-Cruz et al., 2017; Rabin, 

Silva, Souza, Lora & Viegas, 2019) och tidsbrist (Abdelhadi, Drach-Zahavy & Srulovici, 

2020; Harvey, Thompson, Otis, Willis, 2020) var organisatoriska faktorer med starkt samband 

till MNC. Dålig arbetsmiljö ökade förekomsten av MNC (Lake, French, O'Rourke, Sanders & 

Srinivas, 2019; Park, Hanchett & Ma, 2018; Smith, Morin, Wallace & Lake, 2018) och 

förekom ofta på sjuksköterskors arbetsplatser, i form av uteblivna, för få eller korta raster 

(Min, Yoon, Hong & Kim, 2019), dålig kvalitet på teamarbetet (Cordeiro, Pires Rodrigues, 

Serra & Calha, 2020; Duffy, Culp & Padrutt, 2018; Haftu et al., 2019; Marguet & Ogaz, 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Abdelhadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32281675
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Smith%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28978300
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Morin%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28978300
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Wallace%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28978300
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Lake%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28978300
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2019) och bristande kommunikation med övriga teammedlemmar (Cordeiro et al., 2020; 

Dutra et al., 2019; Haftu et al., 2019; Rabin et al., 2019). Dålig planering och hög vårdtyngd 

ledde till MNC och övertidsarbete, vilket i sig också var en faktor för MNC (Eskin Bacaksiz, 

Alan, Taskiran Eskici & Gumus, 2020; Harvey et al., 2020). Även skiftarbete (Haftu et al., 

2019) och brist på undersköterskor ledde till mer MNC (Villamin, Anderson, Fellman, 

Urbauer & Brassil, 2019).  

 

I länder där den basala omvårdnaden ofta utfördes av närstående till patienter inneliggande på 

sjukhus, rapporterades lägre frekvens av MNC. De kontextuella faktorer som då rapporterades 

var materialbrist snarare än sjuksköterskebrist (Kalisch, Doumit, Lee & Zein, 2013). 

Det fanns ett samband mellan högre utbildningsnivå hos vårdpersonalen och lägre förekomst 

av MNC (Ball et al., 2018; Haftu et al., 2019; Moura et al., 2019; Smith, Rogowski, Lake, 

2019). Otillräcklig erfarenhet kunde också associeras med MNC (Abdelhadi et al., 2020; 

Dehghan-Nayeri, Ghaffari & Shali, 2015; Haftu et al., 2019).  

 

Sammanfattning: Kontextuella faktorer som resursbrist; i form av sjuksköterske-, material-, 

och tidsbrist samt arbetsmiljörelaterade brister, orsakade MNC. Arbetsmiljörelaterade hinder 

kunde vara otillräckligt teamarbete och kommunikation, hög vårdtyngd och övertidsarbete. 

Lägre kompetens bland personalen var ytterligare ett samband. 

 

Kultur 

Arbetsplatskulturen var en viktig faktor för förekomsten av MNC (See, Chee, Rajaram, 

Kowitlawakul & Liaw, 2020). Det etiska klimatet på arbetsplatsen (McCauley, Kirwan, 

Riklikiene & Hinno, 2020; Vryonides et al., 2018) och kollegornas eventuella vana av att låta 

omvårdnad utebli påverkade den enskilda sjuksköterskans inställning (Dehghan-Nayeri et al., 

2015; McCauley et al., 2020). I arbetsplatskulturer där rutinuppgifter hellre utfördes än 

omvårdnad av patienter (Rooddehghan, Yekta & Nasrabadi, 2018; Verrall et al., 2015) eller 

som präglades av högt tempo var det lättare att MNC skedde och accepterades (Jangland, 

Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018). MNC kunde också ske för att underlätta för 

kollegor (Harvey et al., 2020). Sjuksköterskor vittnade om rädsla att rapportera MNC, vilket 

skapade en illusion om att omvårdnad utförts (McCauley et al., 2020; Palese, et al., 2019). 
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Sammanfattning: Arbetsplatskultur, som rutiner och vanor, men också etiskt klimat påverkade 

MNC:s förekomst. Dessutom fanns en rädsla för att rapportera MNC. 

 

Ledarskap och politisk kontext 

Tønnessen och medarbetare beskrev i en studie att sjuksköterskors yrkesansvar för att utföra 

prioriteringar och hur dessa prioriteringar påverkar patientens livskvalitet sällan framkom i 

politiska dokument. Sjuksköterskor hade generellt sett litet inflytande i organisatoriskt 

beslutsfattande (Harvey, Thompson, Pearson, Willis & Toffoli, 2017) även om de tidigt 

märkte effekten av politisk prioritering och förändringar i resurstillgång och organisation. 

Sjuksköterskor drabbades personligen genom att ställas inför det etiska dilemmat som hårdare 

prioritering innebär (Tønnessen et al., 2020).  

Ledningen hade ofta en annan syn på vad omvårdnad bör vara och sjuksköterskor upplevde 

att chefen prioriterade effektivisering högre än god omvårdnad. Sjuksköterskor upplevde att 

omvårdnaden var lägst prioriterad medan den medicinska behandlingen prioriterades. 

Dessutom ökade dokumentationskraven, vilket ytterligare inskränkte tiden för omvårdnad 

(Harvey et al., 2017). Sjuksköterskor rapporterade att kravet på att dokumentera omvårdnad 

var större än att omvårdnaden faktiskt utfördes (Harvey et al., 2017; Kalisch & Lee, 2012; 

McCauley et al., 2020).  

Brister i ledarskapet angavs också som en faktor till att MNC skedde (Dutra et al., 2019; Kim, 

Yoo & Seo, 2018; Dehghan-Nayeri, Shali, Navabi & Ghaffari, 2018). Otydlig roll- och 

ansvarsfördelning i personalgruppen och inställningen att “någon annan borde…”  ökade 

också risken för MNC (See et al., 2020).  

Sammanfattning: Sjuksköterskor upplevde att de hade litet inflytande på organisationsnivå 

även om de påverkades av besluten. Sjuksköterskors upplevelse var att deras uppfattning om 

prioriteringsordning skiljde sig från ledningens och såg detta som en orsak till att omvårdnad 

uteblev. Otydlighet kring ansvar, yrkesroller och fördelning av arbetsuppgifter ledde också till 

MNC. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Harvey%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28101897
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thompson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28101897
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Pearson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28101897
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Willis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28101897
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Toffoli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28101897
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Klinisk prioritering 

Kontexten och de föregående faktorerna försatte sjuksköterskan i en situation där hen 

tvingades göra en klinisk prioritering, en kompromiss där omvårdnad ransonerades eller 

prioriterades utifrån behov (Endsley, 2017; Harvey et al., 2020; Zeleníková et al., 2019). 

MNC föregicks alltid av ett medvetet beslutsfattande. Emellertid kunde sjuksköterskors 

kliniska prioritering ske antingen genom ett explicit och strukturerat beslutsfattande, t.ex. med 

hjälp av ABCDE eller skattningsskalor (Bagnasco et al., 2019), eller genom en mer implicit, 

men fortfarande välgrundad beslutsprocess (Endsley, 2017; Jaworski et al., 2020; Jones, 

Hamilton & Murray, 2015).  

 

Sammanfattning: Sjuksköterskor använde klinisk prioritering som ett verktyg för att hantera 

att de inte hade möjlighet att utföra all omvårdnad de planerat. Detta skedde genom explicit 

eller implicit beslutsfattande. 

 

Fundamental omvårdnad 

Mobilisering, lägesändring, matning, mun- och hudvård och toaletthjälp var de vanligaste 

basala omvårdnadsåtgärderna som uteblev (Cordeiro et al., 2020; Abdelhadi et al., 2020; 

Marguet & Ogaz, 2019). Det var basal omvårdnad (Hernández-Cruz et al., 2017), omvårdnad 

som var svår att monitorera (Abdelhadi et al., 2020; Hernández-Cruz et al., 2017; McCauley 

et al., 2020) och tog lång tid att utföra som prioriterades bort (Abdelhadi et al., 2020).  

Kang, Kim och Lee (2016) menade att en orsak till allvarliga händelser är att sjuksköterskor 

lägger tid på basal omvårdnad, vilket leder till att den specifika omvårdnaden då uteblir i 

större utsträckning. Inom den specifika omvårdnaden var det de mindre komplexa uppgifterna 

som att t.ex. stänga av en intravenös infusion eller kontrollera att en PVK fungerar som 

uteblev (Kalisch, Xie & Dabney, 2014; Tubbs-Cooley, Mara, Carle, Mark & Pickler, 2019). 

MNC förekom också inom dokumentation (Andersson, Frank, Willman, Sandman & 

Hansebo, 2018; Campbell et al., 2020; Hernández-Cruz et al., 2017), dels genom att 

sjuksköterskor inte hann dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder men också genom att de 

inte hade tid att göra en fullständig journalgenomgång inför sitt arbetspass. Detta fick 

försämrade vårdplaner och ofullständiga överrapporteringar till följd (Bagnasco et al., 2018). 

Även läkemedelsfel förekom i viss utsträckning (Haftu et al., 2019; Recio-Saucedo et al, 

2018). Klinisk bedömning var ytterligare en del i den specifika omvårdnaden som uteblev 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Abdelhadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32281675
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Abdelhadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32281675
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(Andersson et al., 2018; Bagnasco et al., 2019; Haftu et al., 2019; Jangland et al., 2018), t.ex. i 

form av utebliven direktrespons på patientförsämring (Haftu et al., 2019) och bristande 

smärtbedömning (Bagnasco et al., 2018).  

Både patienter och sjuksköterskor vittnade också om att emotionellt stöd i stor utsträckning 

uteblev till förmån för fysiska åtgärder (Min et al., 2019; Papastavrou et al., 2014; White, 

Aiken, McHugh, 2019) och att omvårdnadsåtgärder inom kommunikationsområdet som 

information, undervisning och rådgivning ofta uteblev (Griffiths et al., 2018; Lake et al., 

2019; Lake et al., 2020). 

Sammanfattning: Basal omvårdnad var den omvårdnaden som oftast uteblev. Det var främst 

tidskrävande omvårdnad, som inte monitorerades som prioriterades bort, t.ex. mobilisering 

och munvård. 

Inom specifik omvårdnad var det främst oberoende, men till viss del även beroende 

omvårdnad som missas. Den oberoende omvårdnaden som uteblev var patientutbildning, 

emotionellt stöd och klinisk bedömning. Den beroende omvårdnaden som uteblev var 

läkemedelsfel och dokumentation liksom mindre komplexa uppgifter som att funktionstesta 

en PVK. 

Angränsande begrepp 

Ett begrepp som angränsade till MNC var vård som undanhålls patienten (Dehghan-Nayeri et 

al., 2015; Griffiths et al., 2018). Omvårdnad som undanhålls patienten innebär att 

sjuksköterskan saknar intention att utföra den. För att klassificeras som MNC krävdes att 

sjuksköterskan hade intention att utföra omvårdnad.  

 

Vård som misslyckats att utföras (Dehghan-Nayeri et al., 2018) var ännu ett angränsande 

begrepp. MNC sker för att andra omvårdnadsåtgärder prioriteras högre, vilket gjorde att 

omvårdnad som uteblir för att sjuksköterskor misslyckats att utföra uppgiften inte 

klassificerades som MNC.  

 

Ytterligare ett angränsande begrepp var oavsiktligt övergiven vård (Palese et al., 2019), vilket 

innebär att en medveten beslutsprocess inte föregått den uteblivna omvårdnaden. MNC 

föregicks enligt denna begreppsanalys alltid av en medveten beslutsprocess. 
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Fallbeskrivningar 

Modellfall 

 

Fallet exemplifierar MNC. Fundamental omvårdnad uteblir p.g.a. kontextuella faktorer i form 

av tidsbrist, arbetsplatskultur och bristande teamkommunikation men också den akuta 

situationen som föregående faktor. Maria tvingas fatta ett medvetet beslut om att göra avkall 

på patientens omvårdnadsbehov och utföra omvårdnadsåtgärden för sent.  

 

Angränsande fall 

 

Karin arbetar i en kontext med tidsbrist och oerfaren personal. Föregående faktorer saknas. 

För Karin var det inte ett medvetet beslut som ledde till att omvårdnad nedprioriterades, utan 

omvårdnad glömdes bort, vilket enligt denna begreppsanalys inte klassificeras som MNC.  

  

Maria är anestesisjuksköterska på en operationsavdelning och har precis sövt en patient inför 

ett mindre kirurgiskt ingrepp. Innan Maria hinner se till att allt är i ordning får patienten ett 

blodtrycksfall och när patienten åter är stabil har operationspersonalen blivit otålig och vill 

starta operationen. När Maria ber om mer tid för sina förberedelser snäser 

operationssjuksköterskan “vi andra vill inte jobba över bara för att du har kontrollbehov, vi har 

faktiskt tre patienter till idag”. Maria låter operationspersonalen börja och tänker att hon får 

kontrollera temperaturen senare. När operationen startat får Maria tid att lägga ett värmetäcke 

på patienten. I samband med detta upptäcker hon att kroppstemperaturen sjunkit till 35 grader. 

Det blir svårt att värma upp patienten i efterhand och denna vaknar också huttrandes. Maria 

upplever att hon brustit i sin omvårdnad av patienten. 

Karin är anestesisjuksköterska på en dagkirurgisk operationsavdelning med högt tempo, pressat 

operationsprogram och många nya, oerfarna kollegor. Trots det trivs hon bra på jobbet. Idag har 

hon medverkat vid ett rutiningrepp där allting gått som det ska. Patienten opereras i bukläge. 

När patienten vaknar har hen skarpa märken på flera ställen i ansiktet. Karin inser då att hon 

glömt att kontrollera att ansiktet var avlastat under operationstiden.  
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Relaterat fall 

 

I fallet finns en kontextuell faktor i form av för få sjuksköterskor per patient. Situationen på 

akutmottagningen präglas av föregående faktorer som hög arbetsbelastning, akut situation och 

stress. Pelle utför alla omvårdnadsåtgärder han känner till, med så bra kvalitet som möjligt, 

men misslyckas ändå. Omvårdnad har därför inte uteblivit och alltså har MNC inte 

förekommit, trots att patientens omvårdnadsbehov inte kunnat uppfyllas. 

 

Motsatsfall 

 

Då Torbjörn inte har någon intention att utföra omvårdnad klassificeras den uteblivna 

omvårdnaden inte som MNC. 

 

Förutsättningar 

MNC föregicks ofta av tillfälligt ökad arbetsbörda (Hernández-Cruz et al., 2017; Kalisch, 

Tschannen, Lee & Friese, 2011; Tønnessen et al., 2020), i form av t.ex. ökat patientinflöde 

eller akuta situationer (Cho, Kim, Yeon, You & Lee, 2015; Dutra et al., 2019; Marguet & 

Ogaz, 2019; Saqer & AbuAlRub, 2018; Simpson & Lyndon, 2017). Språkförbistring 

(Bagnasco et al., 2019; Jangland et al., 2018), påfrestande patienter och närvaro av närstående 

var andra faktorer som kunde föregå MNC, men mer sällan (Abdelhadi et al., 2020). Patienter 

Pelle är jourhavande anestesisjuksköterska en lördagkväll på akutmottagningen, som just nu är 

överbelamrad med patienter. Pelle tar emot en traumapatient. Patienten behöver sövas akut och 

är mycket orolig. Pelle känner sig stressad eftersom det finns många patienter som väntar, men 

gör allt han kan för att lugna patienten. Trots detta lyckas han inte lugna patienten innan denne 

sövs. Pelle känner att han misslyckats med att stötta patienten och inge trygghet. 

 

Torbjörn, anestesisjuksköterska, ska ta emot en patient som ska opereras. Patienten har stort 

kontrollbehov och uttrycker missnöje med vården hen har fått. Torbjörn blir irriterad och väljer 

att inte bemöta patientens oro. Patienten berättar också att hen är svårstucken och undrar om 

det är möjligt för Torbjörn att sätta en ny infart som inte gör ont, medan hen sover. “Vi får se 

om det går” säger Torbjörn, men trots lugna förhållanden försöker han inte att sätta en ny infart 

medan patienten är sövd. 

. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Abdelhadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32281675
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rapporterade i en studie att de inte ville störa när de upplevde sjuksköterskorna som stressade 

och att de då därför valde att inte uttrycka sina behov (Jangland et al., 2018).  

Det fanns en korrelation mellan sjuksköterskors hälsa och förekomsten av MNC. 

Sjuksköterskor som var missnöjda med sin arbetsplats eller planerade att säga upp sig 

rapporterade en ökad förekomst av MNC (Campbell et al., 2020;  Cho, Lee, You, Song & 

Hong, 2018; Duffy et al. 2018; Haftu et al., 2019; Kalisch, Tschannen & Lee, 2011; Smith et 

al., 2019). Utbrändhet, (White et al., 2019), stress (Harvey et al., 2020; Jangland et al., 2018) 

och bristande stöd på arbetsplatsen (Kim et al., 2018) var också bidragande faktorer. 

Sjuksköterskor med sjukfrånvaro de senaste tre månaderna rapporterade högre förekomst av 

MNC (Kalisch, Tschannen, Lee & Friese, 2011).  

Personliga karaktäristika hos sjuksköterskan har försökts länkas till MNC (Hernández-Cruz et 

al., 2017; Labrague et al., 2019). Det kunde inte uteslutas att sjuksköterskans egen moral 

spelade in och att bristande ansvar, motivation och medkänsla, samt att anse att utebliven 

omvårdnad var oviktigt kunde föregå MNC (Abdelhadi et al., 2020; Kim & Lee, 2020; 

McCauley et al., 2020; Vryonides et al., 2018). Om omvårdnad uteblivit vid ett tillfälle var 

det lättare för sjuksköterskan att låta MNC ske upprepade gånger (McCauley et al., 2020). 

 

Sammanfattning: 

MNC föregicks av situationsbundna faktorer som tillfälligt ökad arbetsbörda, ofta i form av 

ökat patientinflöde eller akuta situationer. MNC korrelerade med sjuksköterskors hälsa då 

stress, utbrändhet och bristande stöd på arbetsplatsen identifierades som föregående faktorer. 

Sjuksköterskor som var missnöjda med arbetsplatsen eller planerade uppsägning rapporterade 

högre förekomst av MNC. Det kunde inte uteslutas att sjuksköterskans motivation, moral och 

ansvarskänsla påverkade förekomsten av MNC. Om MNC skedde vid ett tillfälle var det 

vanligt att det upprepades. 

 

Konsekvenser 

MNC resulterade i negativa konsekvenser för såväl patienten som sjuksköterskan (Endsley, 

2017; Jones et al., 2015).  

 

MNC beskrevs som utebliven omvårdnad som kan eller har lett till vårdskador (Cho et al., 

2015). Bristande fundamental omvårdnad beskrevs försämra möjligheten till tillfrisknande 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Abdelhadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32281675
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(Jangland et al., 2018) och ökade risken för kritiska tillbud och allvarliga händelser 

(Hernández-Cruz et al., 2017; Kalisch et al., 2014; Recio-Saucedo et al., 2018). Utebliven 

mobilisering och lägesändring kunde också leda till bl.a. trycksår och pneumoni och att 

patienten skrevs ut i ett sämre skick än planerat (Andersson et al., 2018; Kalisch et al., 2014; 

Min et al., 2019; Recio-Saucedo et al., 2018). Det fanns också samband mellan hög MNC-

prevalens och ökad mortalitet och återinläggning (Ball et al., 2018; Recio-Saucedo et al., 

2018) samt fallolyckor och vårdrelaterade infektioner (Andersson et al., 2018;  Kalisch et al., 

2014; Min et al., 2019; Recio-Saucedo et al., 2018). Ytterligare en konsekvens av MNC var 

att närstående utförde basal omvårdnad, då sjuksköterskan inte hade möjlighet (Ambrosi et 

al., 2017).  

 

MNC försämrade patientnöjdheten (Mandal et al., 2020) och kunde leda till att patienten 

upplevde sig bli objektifierad och sedd som en diagnos (Jangland et al., 2018). Otillräcklig 

respekt för integritet och sekretess, att fråntas rätten att delta i beslutsprocessen och att inte få 

möjlighet att diskutera sin vård var exempel på MNC som orsakade patienten lidande i form 

av bristande autonomi och otrygghet (Bagnasco et al., 2020; Jangland et al., 2018).  

 

Sjuksköterskors möjlighet till fortbildning och utveckling genom interdisciplinära möten och 

intern utbildning uteblev ofta (Gravlin & Phoenix Bittner, 2010; Saqer & AbuAlRub, 2018; 

Villamin et al., 2019). MNC fick dessutom personliga konsekvenser för sjuksköterskan; i 

form av oro över att patienten skulle få komplikationer, skuldkänslor och ångest efter ett 

arbetspass då MNC inte kunnat undvikas (Simpson & Lyndon, 2017). Att tvingas utföra 

omvårdnad som inte var förenlig med sjuksköterskeutbildningen kunde orsaka frustration och 

otillräcklighetskänslor (Eskin et al., 2020; Harvey et al., 2020). MNC gjorde att 

sjuksköterskor arbetade övertid för att kompensera den omvårdnad som uteblivit (Bagnasco et 

al., 2019). Det fanns dock exempel där MNC lett till ökad flexibilitet, då sjuksköterskor 

undervisade samtidigt som de utförde andra moment (See et al., 2020). 

 

Sammanfattning: MNC resulterade i negativa konsekvenser för såväl patienten som 

sjuksköterskan. MNC resulterade i vårdrelaterade skador, allvarliga händelser, återinläggning 

men även ökad mortalitet. Dessutom innebar MNC en ökad risk för bristande respekt för 

patientens autonomi. 
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Sjuksköterskors möjlighet till vidareutveckling uteblev. Dessutom gav MNC upphov till 

skuldkänslor och frustration hos sjuksköterskor när de inte kunde ge vård i enlighet med sin 

utbildning. 

 

Empiriska referenser 

MNC kan i ett anestesiologiskt sammanhang användas för att uppmärksamma omvårdnad 

som uteblir på grund av den kontext som anestesisjuksköterskan verkar i. Med sämre 

förutsättningar hämmas anestesisjuksköterskan att utföra den vård hen är kapabel till, och 

tvingas till prioritering. Anestesiologisk omvårdnad tros förekomma enligt samma 

prioriteringsordning som annan omvårdnad, d.v.s. att basal omvårdnad, och i viss grad även 

specifik oberoende omvårdad, nedprioriteras till förmån för framför allt specifik beroende 

omvårdnad. De olika delarna av anestesiologisk omvårdnad beskrivs i figur 2, där basal och 

specifik (oberoende och beroende) omvårdnad särskiljs. Figur 2 utgår från en modell av 

Akademiska sjukhuset (2020) men utifrån från tabell 1 har den reviderats av författarna i syfte 

att beskriva vilken anestesiologisk omvårdnad som uteblir. 
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Figur 2. Anestesiologisk omvårdnad beskriven i en modell för basal och specifik omvårdnad. 

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

I denna begreppsanalys definieras MNC som en nödvändig omvårdnadsåtgärd som, p.g.a. 

kontexten och efter en process av klinisk prioritering utelämnas helt, delvis, lämnas oavslutad 

eller utförs med sämre kvalitet, vid en olämplig tidpunkt eller för sent. MNC beskrivs utifrån 

de definierande attributen kontext, klinisk prioritering och fundamental omvårdnad. 

Kontextuella brister orsakar MNC. Klinisk prioritering är ett medel för sjuksköterskor att 

hantera de rådande kontextuella faktorerna som gör att de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter. Omvårdnaden som uteblir är i grunden fundamental; tidskrävande och icke-

monitorerade omvårdnadsåtgärder nedprioriteras oftare, främst inom basal omvårdnad. MNC 

föregås av situationsbundna faktorer som tillfälligt ökad arbetsbörda, sjuksköterskans ohälsa 

och missnöjdhet på arbetsplatsen, och får konsekvenser i form av en hotad patientsäkerhet och 
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otillräcklig respekt för patientens autonomi. Konsekvenser för sjuksköterskan är 

otillräcklighetskänslor och utebliven möjlighet till vidareutveckling. 

 

MNC är i begreppsanalysen inte undersökt inom anestesiologisk omvårdnad, utan 

beskrivningen av begreppet inom anestesiologisk omvårdnad bygger på författarnas egen 

tolkning. 

 

Resultatdiskussion 

Missed nursing care 

Genom den teoretiska referensramen FoC förstås MNC ur ett större perspektiv; kontextens 

betydelse för sjuksköterskors utförande eller utelämnande av fundamental omvårdnad blir 

uppenbar. De organisatoriska premisserna bestäms av den politiska kontexten. Mot denna 

bakgrund konstateras att kontextuella brister leder till att personcentrerad fundamental 

omvårdnad inte kan tillgodoses. Därtill blir de politiska kraven på patientsäkerhet lidande när 

MNC ökar, vilket leder till att sjukvården inte lyckas fullgöra sitt uppdrag. 

 

Denna begreppsanalys bekräftar resultatet av begreppsanalysen från 2009 beträffande 

kontextens betydelse för förekomsten av MNC samt dess förutsättningar och konsekvenser. 

En skillnad mellan Kalisch och medarbetares (2009) resultat och denna begreppsanalys är att 

kontexten nu skilts åt från de situationsbundna, icke-beständiga faktorerna - förutsättningarna. 

Detta belyser enligt denna studies författare vilka faktorer som alltid påverkar miljön 

sjuksköterskan arbetar i, men också att oförutsägbara händelser och omväxlande arbetstempo 

ligger i sjuksköterskearbetets natur. För att MNC ska minska innebär detta att de kontextuella 

förutsättningarna måste anpassas efter verkligheten, i form av högre beredskap för ökad 

arbetsbörda och akuta situationer. 

 

Enligt denna begreppsanalysens resultat är det den icke-monitorerade basala omvårdnaden, 

den vård som uteblir. En rangordning där beroende omvårdnad prioriteras högst, för att sedan 

följas av oberoende och sist av basal omvårdnad, tycks framträda. Att sjuksköterskor som 

yrkesgrupp rangordnar omvårdnadsåtgärder på likartat sätt, kan härledas till att det är en 

profession som ska och måste prioritera i sitt arbetsutförande. Det faktum att det alltid är 

samma omvårdnad som missas - en blödning skulle aldrig prioriteras bort till förmån för 

munvård – kan tolkas som ett bevis på att MNC alltid föregås av ett medvetet beslutsfattande. 

Det betyder att det förekommer en klinisk prioritering, även om det sker implicit. Emellertid 
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visar en studie av Palese och medarbetare (2020) att sjuksköterskors prioriteringsordning 

skilde sig åt. Sjuksköterskornas prioriteringsfokus var antingen patientsäkerhet, 

omvårdnadshandlingar eller lagarbete. Detta motstrider den här begreppsanalysens resultat 

om att alla sjuksköterskor prioriterar samma omvårdnad. Å andra sidan behöver olika 

prioriteringsordningar inte nödvändigtvis betyda att sjuksköterskor inte har samma mål, utan 

att erfarenhet, utbildning eller personliga karaktäristika gör att sjuksköterskor väljer olika väg 

för att uppnå samma mål. Behovs- och solidaritetsprincipen utgör en etisk riktlinje för hur 

vård ska fördelas och innebär att de med störst behov ska tilldelas mest resurser. Denna 

riktlinje är grundläggande för hur sjuksköterskor bör utföra klinisk prioritering 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

Författarna till denna begreppsanalys menar att om sjuksköterskor idag, med givna 

kontextuella förutsättningar, hade prioriterat annorlunda hade konsekvenserna kunnat bli ännu 

större. I nuläget använder sjuksköterskor klinisk prioritering som ett redskap för att orsaka så 

lite skada som möjligt. Emellertid får utelämnandet av den lägst prioriterade omvårdnaden 

också allvarliga konsekvenser, varför sjuksköterskor behöver medel för att kunna utelämna 

mindre omvårdnad. Med hänvisning till Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är författarnas 

tolkning att det redan nu finns ett lagligt krav på att inleda arbetet med att minska 

förekomsten av MNC. 

 

I en kontext präglad av brister kan MNC börja ske av vana och accepteras av arbetsgruppen. 

Arbetsplatsbunden konsensus om att en viss omvårdnadsåtgärd är onödig kan leda till att 

sjuksköterskor slutar reflektera över huruvida omvårdnadsåtgärden bör utföras. I en 

verksamhet med kontextuella brister skulle vana av att låta omvårdnad utebli enligt 

författarnas tolkning kunna leda till att sjuksköterskans medvetenhet om den egna processen 

av klinisk prioritering upphör. Detta exemplifieras i begreppsanalysens angränsande 

modellfall. Utifrån författarnas tolkning klassificeras detta då inte som MNC, trots dess 

betydande likheter med begreppet. Icke desto mindre behöver denna typ av utebliven 

omvårdnad utredas ytterligare. Utebliven omvårdnad är enligt denna begreppsanalys inte ett 

resultat av att sjuksköterskor själva nedvärderar omvårdnad utan av att kontextuella faktorer 

pressar sjuksköterskan till hårdare klinisk prioritering.  
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I den anestesiologiska kontexten 

Författarnas tolkning är att MNC sker inom anestesiologisk omvårdnad och prioriteras enligt 

samma rangordning som tidigare beskrivet, vilket bekräftas av Aagaard och medarbetare 

(2016), då anestesisjuksköterskor uppger att patientsäkerhet prioriteras före patientens 

psykosociala behov. Utebliven basal omvårdnad kan inom den anestesiologiska kontexten 

vara mobilisering av extremiteter, uppkoppling av utrustning och att undvika att patientens 

kropp exponeras i onödan. MNC inom specifik oberoende omvårdnad kan innebära att 

patientspecifik riskbedömning och förebyggande av komplikationer uteblir. Mycket av den 

beroende omvårdnaden i den anestesiologiska kontexten - upprätthållande av fri luftväg, 

genomförande av anestesi och administrering av läkemedel - är så central att den inte uteblir. 

När den beroende omvårdnaden består av livsuppehållande åtgärder kan det te sig naturligt att 

basal och oberoende omvårdnad nedprioriteras. Det skulle kunna bidra till en arbetsplatskultur 

som nedprioriterar den typen av omvårdnad, även när prioritering inte är nödvändig. 

Emellertid tillstår det anestesisjuksköterskans ansvar att säkerställa att patientens 

omvårdnadsbehov tillgodoses (SSF, 2014). 

 

Då anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och oftast ensam företräder sin profession i 

operationssalen skulle sjuksköterskebrist kunna leda till övertidsarbete och krav på ökat 

arbetstempo. Avsaknaden av sjuksköterskekollegor medför att det blir upp till 

anestesisjuksköterskans arbetsmoral och vana, snarare än arbetskulturen, att se till att den 

icke-monitorerade omvårdnaden utförs.  

 

Då operationsteamet har sitt uppdrag och anestesiologen sitt medicinska perspektiv på vården 

uppstår en intressekonflikt, i vilken anestesisjuksköterskan står ensam med den 

anestesiologiska omvårdnaden som huvuduppgift. ICN:s etiska kod (SSF, 2012) beskriver att 

medvetandegörande av yrkesspecifika uppgifter och gränsdragning gentemot andra 

yrkesgruppers funktioner ingår i sjuksköterskans specifika uppgifter. Detta innebär att 

anestesisjuksköterskan har ett ansvar att företräda och prioritera den anestesiologiska 

omvårdnaden och själv måste bidra i arbetet med att förbättra de givna kontextuella 

förutsättningarna.  

 

De organisatoriska strukturerna inom anestesiverksamheten påverkar utfallet för patienten, 

enligt McMullan, Thomas-Hawkins och Shirey (2017). Anestesisjuksköterskans arbetsbörda 

och längd på erfarenhet korrelerade med förekomsten av allvarliga händelser, som svår 
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extubering och otillräcklig ventilering (McMullan, Thomas-Hawkins & Shirey, 2017). Detta 

stämmer väl överens med resultatet av denna begreppsanalys, och påvisar att MNC både sker 

och får konsekvenser inom anestesiologisk omvårdnad, även om själva begreppet ännu inte 

används. Sedermera bekräftas omvårdnadens betydelse för operationspatienten, av Dony och 

medarbetare (2019), då mortaliteten minskade och vårdtiden förkortades då anestesin 

genomfördes av ett anestesiologiskt omvårdnadsteam istället för en anestesiolog på egen 

hand. Dessutom upplevde patienter att vården blev både mer patientsäker och personcentrerad 

när en anestesisjuksköterska närvarade vid ingreppet (Jones, Long & Zeitz, 2011).  

 

I vissa kontexter anses anestesiologassistenters och anestesisjuksköterskors uppgifter vara 

identiska (Matsusaki & Sakai, 2011). Många arbetsuppgifter delas av anestesiolog och 

anestesisjuksköterska, vilket leder till att anestesisjuksköterskan, samtidigt som hen förväntas 

rättfärdiga sin roll som sjuksköterska, möts av förväntningar på att ställföreträda läkare 

(Aagaard et al., 2017). Detta försvårar identifieringen av anestesisjuksköterskans 

professionsidentitet, men belyser behovet av att definiera anestesiologisk omvårdnad. En 

specificering av anestesisjuksköterskans professionsegna omvårdnadsarbete och hur det 

skiljer sig från anestesiologens och dess assistenters arbetsbeskrivning, är central för att förstå 

MNC i den anestesiologiska kontexten. Anestesisjuksköterskans yrkesroll tydliggörs i 

kompetensbeskrivningen, men en exakt definition för anestesiologisk omvårdnad och 

anestesisjuksköterskan professionsspecifika arbetsuppgifter saknas.  

 

Klinisk implikation 

Denna begreppsanalys kan ligga till grund för en fortsatt dialog om utebliven omvårdnad. För 

sjuksköterskeprofessionen leder ett gemensamt språk till att omvårdnadens betydelse lättare 

kan synliggöras, organisatoriskt såväl som politiskt. Dessutom kan begreppsanalysens resultat 

avseende kontextens betydelse för förekomsten av MNC användas av sjuksköterskor för att 

ställa krav på politiska beslutsfattare i fråga om behovet av utökade resurser. Ur ett 

samhällsperspektiv kan ökad medvetenhet om MNC:s orsaker och konsekvenser leda till att 

hälso- och sjukvården kan få bättre förutsättningar att bedriva högkvalitativ omvårdnad, vilket 

för den enskilda patienten kan resultera i färre vårdskador, högre patientnöjdhet och minskad 

mortalitet.  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Matsusaki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21717163
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sakai%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21717163


24 

 

Metoddiskussion 

Begreppet MNC används inte utanför sjukvården, vilket gör att andra användningar av 

begreppet saknas. Det är en relativt ny vårdvetenskaplig term som därför ännu inte 

förekommer i kurslitteratur, utan enbart i omvårdnadsforskning. Detta begränsar omfattningen 

av begreppet ytterligare. Att använda ett avgränsat begrepp har dock möjliggjort att en större 

andel av befintliga textkällor kunnat analyseras trots begreppsanalysens tidsbegränsning. 

Däremot har den begränsade användningen av begreppet medfört att författarna inte hittat 

några textkällor som beskriver MNC. Detta leder till att frågeställningen gällande MNC inom 

anestestesiologisk omvårdnad besvaras utifrån författarnas definition av anestesiologisk 

omvårdnad, modellfallen och resultatdiskussionen. Emellertid belyser begreppsanalysen ett 

behov av att vidare undersöka MNC inom anestesiologisk omvårdnad.  

 

Enligt Walker och Avant (2014) kan ett begrepp aldrig betraktas helt objektivt. Begreppet 

MNC - att sjuksköterskan brister i sin omvårdnad - skulle kunna betraktas som ett obekvämt 

ämne för författarna i egenskap av sjuksköterskor. Innan begreppsanalysen påbörjades skrevs 

därför en självgranskning som inkluderade författarnas förutfattade meningar om begreppet. 

Denna har fungerat som diskussionsstöd under processen för att undvika att förutfattade 

meningar påverkat resultatet.  

 

Begreppet har endast analyserats i sin engelska betydelse, då det inte förekommer i svensk 

översättning. En svensk översättning av begreppet hade kunnat ge ett annat resultat.  

 

Många studier som ingick i begreppsanalysen använder MISSCARE-enkäten, vilket 

begränsar resultatet till de omvårdnadsåtgärder och förutsättningar som listas i enkäten. Den 

omvårdnad som enligt denna begreppsanalys uteblir är till stor del också de 

omvårdnadsåtgärder som listas i enkäten. Detta tros ha påverkat hur MNC beskrivits i 

litteraturen och reducerat bredden av resultatet i denna begreppsanalys. 

 

Walker och Avants metod användes både i denna begreppsanalys och i begreppsanalysen av 

Kalisch och medarbetare (2009), vilket kan ha bidragit till resultatens liknande karaktär. 

Emellertid kan det vara en styrka att samma begrepp analyserats med samma metod med 

drygt tio års mellanrum, då det medför att de kan jämföras med varandra i större 

utsträckning.  
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Walker och Avants metod för begreppsanalys innebär att författarna själva väljer begreppets 

slutgiltiga betydelse, vilket gör att resultatet hade kunnat tolkas annorlunda av andra 

författare. Det finns få fasta regler för hur en begreppsanalys ska göras vilket ger författarna 

frihet att utföra analysprocessen på det sätt som bäst passar dem, även om detta också kan 

försvåra analysen. Material för hur analysen genomförts finns sparat, något som bidrar till att 

transparens ändå kan uppnås.  

 

Begreppsanalysens styrka är att alla tillgängliga textkällor om MNC lästs och bearbetats av 

författarna. Författarna återgick dessutom till det insamlade materialet för att utesluta 

eventuella feltolkningar. Tre databaser genomsöktes för att inte missa relevanta artiklar. Detta 

innebär att en grundlig genomgång har gjorts, något som höjer begreppsanalysens kvalitet. 

Detta eliminerar också den etiska risken för publikationsbias.  

 

Slutsats 

Anestesiologisk omvårdnad tros utebli enligt liknande mönster som inom övrig omvårdnad. 

Om omvårdnad fick en självklar plats inom anestesisjukvården skulle förekomsten av MNC 

kunna minska. Denna begreppsanalys kan ligga till grund för en fortsatt dialog om utebliven 

omvårdnad. 

 

När kontexten tvingar sjuksköterskor att utföra hårdare prioritering uteblir fundamental 

omvårdnad. Utelämnandet av fundamental omvårdnad får konsekvenser för patientsäkerheten, 

vilket belyser vikten av högkvalitativ omvårdnad. Genom denna begreppsanalys åskådliggörs 

sjuksköterskors behov av att verka i en mindre ansträngd kontext för att kunna utelämna 

mindre omvårdnad. Dessutom kan kontextens betydelse för förekomsten av MNC användas 

av sjuksköterskor för att ställa krav på politiska beslutsfattare i fråga om behovet av utökade 

resurser. Den organisatoriska och politiska kontext i vilken sjuksköterskor verkar måste 

anpassas för att patientsäker omvårdnad ska kunna utföras. Omvårdnad behöver politisk 

prioritering, något som sjuksköterskor genom sitt yrkeskunnande har mandat att kräva. 

Med ökat inflytande i det politiska rummet kan sjuksköterskeprofessionen begära de utökade 

medel som krävs för att utföra högkvalitativ omvårdnad.  
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