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Sammanfattning.  Patientsäkerhet har under de senaste åren antagit 

internationell fokus. Sjuksköterskan har skyldighet att 
anmäla inträffade händelser som kan leda till, eller har lett 
till skada hos patienten. Avvikelserapporten är ett av de 
viktigaste verktygen för att förbättra vårdkvalitet och 
upprätthålla patientsäkerheten. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie där syftet var att undersöka sjuksköterskans 
inställning till avvikelserapporten. Studien innefattar fjorton 
artiklar som har kvalitetsgranskats och bearbetats. Resultatet 
delades in i kategorierna: Rapporteringsvilja, 
rapporteringsmöjligheter och rapporteringshinder. Det 
påvisades hindrande faktorer såsom tidsbrist, rädsla för 
rapportens konsekvenser och brist på feedback. Vidare 
ansågs avvikelserapporten ge en möjlighet till att lära av sina 
misstag, förebygga dessa samt förändringar i system och 
rutiner. Misstag eller avvikelser är oftast inte resultatet av en 
individs handlande utan snarare en kedja av små händelser 
som ofta leder till att ett misstag når patienten. Genom att 
undersöka dessa kedjor och fokusera på systemet och miljön 
som omger dem kan avvikelserapporten hjälpa till att skapa 
en säkerhetskultur där fel diskuteras öppet och studeras så att 
lösningar kan hittas och sättas på plats.  
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Summary Patient safety has during the last years assumed an 

international focus. The registered nurse has the duty to 
report occurred incidents that can lead or have lead to injury 
for the patient. Incident reporting is one of the most 
important tools to improve care quality and maintain patient 
safety. The study was conducted as a literature study where 
the purpose was to examine the nurse attitude to incident 
reporting. The study contains fourteen articles that have been 
worked with and reviewed regarding quality. The result was 
then divided into the categories: willingness to report, 
reporting opportunities and reporting obstacles. It was 
pointed out obstacle factors such as lack of time, fear of 
consequences and a lack of feedback. Further the incident 
report was considered as a possibility to learn from mistakes, 
prevent these and contributing to improvement of routines 
and system. Mistakes or adverse events are often not only 
result of one individuals action but a chain of small incidents 
that leads to a mistake that reaches the patient. By examining 
these chains with focus on the system and the environment 
that surrounds them, the incident report can help creating a 
safety culture where mistakes are discussed openly and 
studied so that resolutions can be found and put to place.  
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Inledning  
 
I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att ansvara för många och viktiga beslut gällande 
patienterna och deras omvårdnad. Det är mänskligt att fela, och ibland sker misstag även 
inom hälso- och sjukvården. För sjuksköterskan är det lagstiftat enligt Hälso- och 
Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Lex Maria (SOSFS 2002:4 M) att anmäla händelser 
som kan leda till, eller har lett till skada hos patienten. Avvikelserapporten är enligt 
Socialstyrelsen (2007) ett av de viktigaste verktygen för att förbättra vårdkvalitet och 
upprätthålla patientsäkerheten. Genom att ta tillvara på erfarenheter från inträffade tillbud 
kan rutiner förändras och förbättras för att minska risken för nya eller återkommande tillbud. 
 
Enligt Ödegård (2006) hanteras de flesta avvikelserapporterna redan på lokal nivå och får 
rutinförbättringar som resultat. De rapporter som rör grövre förseelser och händelser 
vidarerapporteras till Socialstyrelsen enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28 M). Socialstyrelsen 
bedömer därefter händelsen och en rekommendation gällande förändring av rutin kan 
utarbetas om behov föreligger. I allvarligare fall vidarerapporteras avvikelsen till Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för disciplinär påföljd i enlighet med Lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, 1998:531).  
 
På senare år har antalet vetenskapliga rapporter och avhandlingar om avvikelserapportering, 
avvikelsehantering och riskhantering ökat markant vilket kan tyda på att ärendet är aktuellt 
och prioriterat. 
 

Bakgrund 
 
Historik  
Uppmärksamheten och viljan för att få nöjda kunder (Bergman & Klefsjö, 2007) har troligen 
funnits i årtusenden – alltsedan byteshandel började utövas. Den ökade konkurrensen 
medförde en stark fokusering på kunden som i sin tur ställde allt högre kvalitetskrav på varor 
och tjänster. Kvalitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården kan jämföras med industrins 
(Dahl, 1991). Meningen är att kvalitetstänkandet ska användas som verktyg för att bedöma 
värde och lämplighet av en produkt eller tjänst (Udén, 1994). Redan på 1900-talet fanns 
intresset för systematisk utvärdering av kvalitet inom vården i USA. År 1952 bildades en 
organisation, The Joint Commission on accreditation of hospitals, som gjorde till sin uppgift 
att granska vårdkvaliteten. De sjukhus som var med i denna granskning blev attraktiva för de 
olika försäkringsbolagen och därav även hos allmänheten. 
 
På 1970-talet introducerade The American Nurses Association ett program för 
kvalitetssäkring, där standard i omvårdnad krävdes, genom att nationella riktlinjer följdes 
och det praktiska omvårdnadsarbetet granskades (Udén, 1994). Detta gav sjuksköterskorna 
möjlighet att utarbeta rutiner och handlingsplaner, de kunde planera, utföra, kontrollera och 
vidta åtgärder. Detta ledde i sin tur till att sjuksköterskan fick ökad autonomi och ansvar för 
det praktiska omvårdnadsarbetet som samtidigt blev patientcentrerad, holistiskt inriktad samt 
baserad på ömsesidig respekt och samarbete. 
 
På uppdrag från World Health Organisation (WHO) bildades 1983 en internationell 
organisation för kvalitetsfrågor inom vården, International Society for Quality Assurance, 
där även Sverige var representerad (Dahl, 1991). WHO mål nummer 31 fastställde att alla 
medlemsländer fram till år 1990 skulle ha byggt upp ett effektivt system som garanterade 
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god kvalitet inom hälso- och sjukvården. Detta skulle uppnås genom att fastställa metoder 
och procedurer för systematisk kontroll av vårdkvaliteten genom att göra utvärderingar och 
utbilda sjukvårdspersonal.  
 
På Mariasjukhuset i Stockholm år 1936 dog fyra patienter på grund av en förväxling mellan 
bedövningsmedel och desinfektionsmedel (Allard, 2000). Det hela resulterade i att sjukhuset 
ålades ett rapporteringsansvar för de händelser som kunde leda till skador hos patienterna. 
Anmälan skulle göras till Medicinalstyrelsen och även till polisen. Den dubbla 
anmälningsskyldigheten slopades 1983 då patientsäkerheten kom att prioriteras. 
Socialstyrelsens hantering av rapporterade Lex Mariafall regionaliserades år 1991, samtidigt 
som analysen av rapporten blev mer fokuserad på händelsen och dess orsaker än på 
individen (Ödegård 2006). 
 
Avvikelserapporten som rutin är lagstadgad i Sverige sedan 1977, det vill säga att hälso- och 
sjukvårdspersonal på lokal nivå ska rapportera alla avvikelser, som anses betydelsefulla för 
patientsäkerheten, till sjukhusledning eller motsvarande (Dahl, 1991). 
 
Lagstiftning och föreskrifter 
Hälso- och sjukvårdslagen är en lagstiftning som reglerar mål, krav och gemensamma 
bestämmelser för den hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige (SFS 1982:763).  
Sjukvård ska bedrivas på ett sådant sätt att den tillfredsställer kraven på god vård, är av god 
kvalitet samt sörjer för patientens behov av trygghet i vård och behandling. Den ska vara 
lättillgänglig, på lika villkor, samt främja goda kontakter mellan patienter och personal.  
 
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område går djupare in i verksamheten 
och reglerar sjuksköterskans skyldigheter, behörighets- och legitimationsregler, 
disciplinpåföljder, socialstyrelsens tillsyn, HSAN´s verksamhet samt ansvarsbestämmelser 
(LYHS, 1998:531). Vid felaktigt agerande från personal ligger denna till grund för beslut om 
påföljd, samt riktlinjer för vilken konsekvens ärendet ska få. Den innehåller även 
bestämmelser om sjukvårdspersonalens skyldighet att anmäla till vårdgivare, det vill säga 
kommun, landsting eller privat vårdverksamhet, om en patient drabbats av eller utsatts för 
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Vårdgivaren har i sin tur skyldighet att 
anmäla allvarligare händelser till Socialstyrelsen, och då via den utsedda befattningshavare, 
den person i verksamheten som är utvald att ansvara för patientsäkerhetsarbetet. (SOSFS 
2005:28)  
 
Lex Maria är en lag vars syfte är att utreda händelser, ge patienter och anhöriga klarhet i det 
inträffade samt tillvaratagande av utredningens resultat för att förebygga att situationen 
uppstår igen (Socialstyrelsen 2008). Bestämmelserna återfinns inom LYHS, 1998:531 samt i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 
SOSFS 2005:28. Komplikationer till följd av felaktig vård eller behandlingsmetoder, 
felaktigt agerande från sjukvårdspersonal, som medfört skada eller risk för skada, ska 
anmälas.  
 
Ett bra patientsäkerhetsarbete är resultatet av en väl genomtänkt hanteringsordning som 
innefattar avvikelserapporten, analysen, åtgärderna och feedbacken till den som rapporterat 
(Ahlgren, red. 2004). Alla händelser bör utredas och prövas i enlighet med det regelverk och 
den instansordning som är framtagen och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. 
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Patienterna och anhöriga kan bidra till kvalitetssäkring inom vården genom att vända sig till 
hälso- och sjukvårdens patientnämnd eller HSAN med klagomål och synpunkter men även 
för att få hjälp och stöd (SOSFS 2005:28 M). 
 
Avvikelsehanteringens process   
Verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård (SOSFS 1998:531) står under tillsyn av 
Socialstyrelsen. I de fall där patienten under sin vårdtid utsatts för risk att drabbas av, eller 
har drabbats av skada eller sjukdom ska verksamheten snarast anmäla detta till 
Socialstyrelsen. 
  
Socialstyrelsen är en statlig tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården i Sverige som 
arbetar med olika projekt, ärenden och uppdrag som på olika sätt rör patientsäkerhet. 
Visionen är en ständig förbättring av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2007). 
Socialstyrelsen arbetar med att göra rutiner patientsäkra, kartlägga och granska kvalitet, 
utreda och bedöma skadehändelser samt med framtagande av föreskrifter och allmänna råd 
för förmedling av kunskap till bland andra sjuksköterskan.  
 
Socialstyrelsen arbetar för att vård ska bedrivas med god kvalitet, hög patientsäkerhet samt 
främja kostnadseffektivitet vilket kan uppnås genom att all vårdpersonal aktivt arbetar med 
att förebygga vårdskador och att eliminera risker (2005:12). Socialstyrelsen har en 
åklagarliknande funktion när någon yrkesutövare däribland sjuksköterskan misstänks ha 
begått ett fel, och kan ta ställning i HSAN (Johnsson, 2002). 
 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är sedan år 1980 en självständig statlig 
myndighet, vilken har till uppgift att i domstolsliknande former utreda anmälningar mot 
yrkesverksam sjukvårdspersonal som åsidosatt sina skyldigheter (Johnsson, 2002). Patienter, 
deras närstående och Socialstyrelsen är de som kan göra en anmälan till HSAN. Inkomna 
ärenden utreds av myndighetens egna jurister som i sin tur anlitar specifik yrkesverksam 
personal för medicinsk bedömning.  
 
HSAN kan utdela två typer av disciplinpåföljder (SOSFS 1998:531) beroende på ärendets 
allvarlighet, vilka är erinran och varning. Erinran är den mildaste disciplinpåföljden medan 
en varning är en starkare markering angående handlandets allvarlighet och dess 
konsekvenser. HSAN kan även föreskriva prövotid på max tre år, då en varning inte anses 
tillräcklig såsom vid företeelser där oskicklighet inom yrkesutövandet påvisats.  
 
Enligt HSAN årsrapport från 2006 inkom 4102 ärenden gällande sjukvårdspersonal, av vilka 
155 ledde till en varning och 207 ledde till en erinran. Det året förlorade 24 sjuksköterskor 
sin legitimation och 19 stycken fick prövotid utfärdad 
 
Definitioner och begrepp  
Avvikelse 
Negativ händelse eller tillbud (SOSFS 2005:12), kap. 1, § 2. 
 
Negativ händelse 
”Händelse som har medfört vårdskada” (SOSFS 2005:12), kap.1, § 2. 
 
Tillbud 
”Händelse som kunnat medföra vårdskada” (SOSFS 2005:12), kap.1, § 2. 
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Avvikelsehantering. 
Avvikelsehantering som begrepp infördes 1996 med syfte att öka sjukvårdspersonalens 
kunskaper om riskfaktorer som kan äventyra patientsäkerheten (Lindskog, 2004). 
”Rutiner som används för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och 
tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa och återföra erfarenheterna” (SOSFS 2005:12), kap. 1, § 2. 

 
Det är lagstiftat och av stor vikt att fel och misstag anmäls genom avvikelserapportering för 
att kunna identifiera orsaker till händelsen och eventuella brister i systemet. Författarna 
anser därför att det är viktigt att undersöka sjuksköterskans inställning till 
avvikelserapporten. Genom att eliminera de hinder som finns och tillvarata de möjligheter 
som ses med avvikelserapporten kan förbättringsåtgärder identifieras och förändringar i 
avvikelsehanteringssystemet drivas igenom. Avvikelserapporten bidrar till en ökad 
patientsäkerhet, där patientsäkerheten står för den enskildes möjligheter att få en god och 
trygg vård och för ett fortsatt förbättringsarbete för högre patientsäkerhet. 

 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskans inställning till 
avvikelserapportering. 
 
Följande frågeställningar formulerades: 
• Vilka hinder finns det som påverkar sjuksköterskans vilja att rapportera?  
• Vilka möjligheter ser sjuksköterskan att avvikelserapportering medför?  
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  
 
Datainsamling 
Genom Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) växte 
problemformuleringen fram som klargjorde vilka sökord som användes. 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering. 
Population Intervention Outcome 
Sjuksköterskor Sjuksköterskans inställning 

till avvikelserapporter. 
Hinder mot/möjligheter med, 
avvikelserapportering. 

(Willman et al. 2006) 
 
Problemformuleringen ledde fram till sökorden som användes i databaserna Cinahl och 
PubMed. Sökningar gjordes även i ScienceDirekt , men utan resultat som var relevant för 
studiens syfte. 
 
I sökning nummer ett användes MeSH-termen ”Risk management” samt funktionen 
”explode” för att få med alla subkategorier tillhörande ämnet. Sökning nummer två användes 
MeSH-termen, ”nurses attitudes”, men denna begränsades till ”major concept”. Övriga 
sökningar gjordes med fritextord med lämpliga MeSH-termer såsom ”Incident report*”, 
”Nurs*”, ”error report*”, ”perception*” och ”attitude*”.  Trunkering, representerat med 
tecknet *, valdes för att få med böjningar av termerna i sökresultatet. 
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Litteratursökningen begränsades initialt till att omfatta artiklar från de senaste fem åren, 
2003-2008. Materialet ifrån dessa sökningar ansågs dock inte tillräckligt och därför utökades 
tidsintervallet till att omfatta åren 2000-2008, varav de äldsta artiklarna som redovisas i 
resultatet publicerades år 2002.  
 
Begränsningar som användes vid de olika sökningarna är redovisade i tabell 2, sökhistorik. 
De resultat som återfunnits i andra sökningar redovisas i tabellen med tecknet #.  
 
Databearbetning 
Urval ett valdes efter titel samt abstract och beställdes från de aktuella tidskrifterna via 
biblioteket eller skrevs ut i fulltext om den möjligheten fanns. Totalt valdes 24 artiklar till 
urval ett. Fyra artiklar utav dessa aldrig kom fram till författarna på grund av ett fel från 
högskolans bibliotek. De mottagna artiklarna lästes upprepade gånger och bedömdes sedan 
enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall.  
 
De sex artiklar från urval ett som inte användes i resultatet valdes bort då de inte motsvarade 
studiens syfte, för att sjuksköterskan inte var representerad, eller för att de var 
sammanställningar utav flera studier.  
 
Vidare till urval två valdes 14 artiklar vilka bearbetas och analyseras i litteraturstudien. Fyra 
utav dessa artiklar kom från USA, tre från England, tre från Australien samt en från Kanada, 
Jordan, Brasilien och Korea.  
 
De delarna i artiklarna som var relevanta utifrån sjuksköterskans inställning till 
avvikelserapporten ströks under och diskuterades. De framträdande faktorerna diskuterades 
ytterligare och sattes samman med hänsyn till likheter och skillnader. Bearbetningen ledde 
slutligen fram till tre resultatkategorier; rapporteringsvilja, rapporteringsmöjligheter och 
rapporteringshinder.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
Tabell 2. Sökhistorik 

 
 

Sök- 
nummer 

Databas Datum Sökord Begräns- 
ningar 

Antal 
träffar 

Genom-
lästa 
abstracts 

Ur-
val 
1  

Ur-
val 
2 

1 Cinahl 040308 Risk 
management 

Research 
articles,  
2000-
2008, 
Engelska 

601 - - - 

2   Nurse 
attitude 

--:-- 2171 - - - 

3   Sök1 AND 
Sök2 

--:-- 17 9 6 4 

4   Incident 
report* 

--:-- 295 - - - 

5   Sök4 AND 
Nurs* 

--:-- 147 27 (4)# 14 
(4)# 

6 

6   Error report* --:-- 55 14 (3)# 10 
(3)# 

3 

7 Pubmed 050308 Incident 
report* AND 
nurs* AND 
perception* 

2000-
2008, 
Abstract  
Engelska 

9 4 (3)# 4 
(3)# 

1 

8   Error report* 
AND Nurs* 
AND 
Perception* 

--:-- 7 5 (4)# 4 
(4)# 

0 

9   Error report* 
AND Nurs* 
attitude* 

--:-- 15 8 (6)# 6 
(6)# 

0 

10   Incident 
report* AND 
Nurs* AND 
attitude* 

--:-- 24 6 (5)# 5 
(5)# 

0 

Totalt: 
Utan 
dubblett 

    3341 48 24 14 
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Resultat 
 
Rapporteringsvilja  
I en undersökning där fyra olika scenarion presenterades för 13 sjuksköterskor (Espin et al. 
2007), resulterade scenariona i 50 tolkningar varav 30 visade en uppfattning om att ett 
misstag begåtts, 18 av dessa skulle ha rapporterats. Endast 8 skulle ha rapporterats enligt ett 
formellt system, övriga skulle dokumenterats i patientjournal eller genom muntlig rapport-
ering till kollegor. Sjuksköterskorna i studien av Mrayyan, Shishani & Al-Faouri 2007 har 
begått i genomsnitt 2.2 misstag under sin yrkesverksamma tid, utav dessa har endast 42.1% 
blivit avvikelserapporterade. 
 
Sjuksköterskor med en yrkeserfarenhet på mer än tio år uppvisar större vilja att rapportera 
egna identifierade fel än de sjuksköterskor med en yrkeserfarenhet på mindre än ett år 
(Hobgood C., Xie J., Winer B. & Hooker J. 2004, Kim J., An K., Kim K. M. & Yoon H. S 
2007). Den fast anställda sjuksköterskan med mer än fem års arbetslivserfarenhet visste var 
avvikelserapportsmallarna fanns, skrev avvikelserapport samt visste var den skulle lämnas in 
(Evans et al. 2006). De erfarna sjuksköterskorna avslöjade dock inte sina begångna fel till 
patienter lika ofta som den mindre erfarna sjuksköterskan (Hobgood et al. 2004). 
 
Det ansågs viktigare att rapportera patientskador orsakade av fallolyckor än de som orsakats 
av trycksår, vilka prioriterades lägst i avvikelserapporterna (Evans et al., Potylycki et al. 
2006). Vid felaktig hantering av läkemedel ansågs att de fall där korrigerande behandling 
varit nödvändig var de fall som var viktiga att rapportera, medan de misstag som aldrig nått 
fram till patienten, var mindre viktiga. I andra studier uppgav sjuksköterskorna att de alltid 
rapporterade (Jeffe et al. 2004, Kim et al. 2007, Potylycki et al. 2006) de misstag som lett till 
patientskada eller om misstagen orsakats av brister i systemet.  
 
Om en kollega begått ett läkemedelsfel skrev sjuksköterskan hellre en avvikelserapport än 
diskuterade händelsen direkt med personen ifråga (Potylycki et al. 2006). Det fanns en stark 
övertygelse bland personalen, trots den redan positiva inställningen, att om det gavs större 
utrymme för överseende av misstag skulle personalen bli mer öppen för rapportering och 
våga föreslå förändringar. Sjuksköterskorna markerade även att de hellre skulle rapportera 
anonymt. Sjuksköterskor uttryckte också att viljan (Donaldson-Myles F. 2005) att rapportera 
avvikelser hade varit större om åtgärder, feedback och avslut gått snabbare. 
 
I upprepade situationer uppkommer vissa beteenden automatiskt (Kingston M., Evans S. M., 
Smith B. J. & Berry J. G. 2002) och sjuksköterskorna menar att de accepterade 
nödvändigheten i att rapportera när de gjort ett misstag, trots att de skämdes. Sjuksköterskan 
rapporterade brott mot riktlinjerna (Lawton & Parker 2002) oftare än hon rapporterade ett 
agerande med utgångspunkt från den kliniska bedömningsförmågan.  
 
Vilka fall som rapporterades (Jeffe et al. 2004, Taylor et al. 2004) berodde på hur allvarligt 
det inträffade var samt risken för att det skulle inträffa igen. Sjuksköterskan rapporterade 
inte allvarliga tillbud (Day S., Fox J. & Reading T., 2004), eller så rapporterades dessa som 
icke allvarliga händelser. Det kunde hos andra sjuksköterskor (Jeffe et al. 2004) påvisas 
tankar som att allvarligare misstag kunde lika gärna rapporteras då det ändå skulle komma 
till kännedom. 
 
 



 8 

Sjuksköterskorna rapporterade oftare (Evans et al. 2006, Firth-cozens J., Firth R. A., & 
Booth S. 2003) och fler avvikelser än läkarna. Egna misstag rapporterades hellre än de 
misstag som begicks av andra yrkesgrupper. När det gällde rapportering av misstag 
begångna av kollegor var viljan att hålla sig inom den egna yrkesgruppen tydlig, framförallt 
vid dåligt bemötande mot patient eller personal. Vid förskrivningsfel diskuterade 
sjuksköterskan direkt med läkaren (Potylycki et al.2006), men i de fall där misstaget redan 
nått patienten skrev sjuksköterskan en avvikelserapport. Det var fler sjuksköterskor än 
personal inom andra yrkesgrupper inom vården (Day et al. 2004) som sett avvikelse-
rapporteringsblanketterna och som fått utbildning i hur de skrevs, men viljan att skriva 
rapporter var låg. 
 
Rapporteringsmöjligheter 
Avvikelserapporten ansågs vara av stor vikt för att skydda sig själv och användes framförallt 
för att förebygga eventuella stämningar (Jeffe et al.2004). Sjuksköterskorna skrev 
avvikelserapporter för att skydda sig mot risk för straff (Kingstons et al. 2002) och för att 
dokumentationen kunde vara en fördel i arbetet med aggressiva patienter eller för att 
försvara sig mot patientklagomål. Avvikelserapportering ansågs även tillhandahålla 
värdefull information, öka medvetenheten hos de inblandade samt bidra till positiva 
förändringar genom förbättrade arbetsförhållanden och arbetsplatsstöd.   
 
Det påvisades att processen med avvikelserapporter ledde till utbildning i 31 % av fallen 
(Day et al. 2004). Sjuksköterskornas högsta önskan var att förhindra upprepning av misstag, 
vilket de kunde göra enbart genom att rapportera (Donaldson-Myles F. 2005, Jeffe et 
al.2004). Det som därför ansågs mest positivt med att skriva avvikelserapporter, var just 
möjligheten att lära av de egna misstagen.  
 
Trots möjligheten att förebygga upprepning genom en förändring av system och rutiner 
(Jeffe et al. 2004) ifrågasattes effekten av detta ute i verksamheten eftersom förändringar 
ofta uteblev. Avvikelserapportering ansågs vara en effektiv metod (Kingston et al. 2002) för 
att uppmärksamma de statliga myndigheterna på befintliga problem inom hälso- och 
sjukvården samt att driva fram förbättringar inom verksamheten. Genom 
avvikelserapportering kunde brister i en verksamhet (Donaldson-Myles F. 2005) 
uppmärksammas för sjukhusledningen, vilket förväntades resultera i förändringar. 
 
Det finns olika ledarstilar och olika kulturer, vilket med stor sannolikhet visar sig i olika 
attityder till avvikelserapporteringen bland personalen (Firth-cozens et al. 2003). Det finns 
därmed ett stort behov av en kulturförändring inom vården, där synsättet är i behov av 
förändring med kvalitetssäkring av patientvården som mål. 
 
Rapporteringshinder 
Sjuksköterskan, gav uttryck för bristande kunskap gällande vilka händelser som skriftligen 
skulle rapporteras och inte, och vissa rapporter uteblev därför (Jeffe et al. 2004, Mrayyan et 
al. 2007, Taylors et al. 2004, Kim et al. 2007). Framförallt var det tydligt när det gällde de 
fel som endast varit nära att inträffa men upptäckts i tid. I brist på definition av en avvikelses 
innebörd (Bohomol & Ramos 2006), utgick sjuksköterskorna från deras egen uppfattning om 
vad som skulle rapporteras eller inte, detta oberoende av vilken yrkeserfarenhet de hade.   
 
 
 



 9 

Viljan att skriva avvikelserapporter hade varit större om det hade funnits tydligare 
definitioner om vad ”avvikelse” och ”tillbud” stod för (Kingston et al. 2002).  
Alla avvikelser rapporterades inte av sjuksköterskorna, eftersom vissa inte ansågs vara 
allvarliga nog att skrivas rapport på (Mrayyan et al. 2007)  
 
Sjuksköterskorna uttrycktes rädsla för vilka konsekvenser en avvikelserapport kunde få, 
såväl lagliga som disciplinära (Jeffe et al. 2004). Bristen på anonymitet var en annan orsak 
som avskräckte ifrån att skriva avvikelserapporter (Kingston et al. 2002). Ett icke anonymt 
system skapade misstro, ångest och rädsla för skuldbeläggning, svartlistning, mobbning, 
trakasserier på arbetsplatsen samt svårigheter att få framtida arbeten. 
 
Rädslan för avsked eller bestraffning var en stor anledningen till att inte skriva 
avvikelserapporter (Mrayyan et al. 2007). Sjuksköterskorna uttryckte att rädsla för 
reprimander, känsla av att ingen lyssnar, bristande bevisning på att fel begåtts, obefintligt 
stöd från ledningen, misstankar och isolering från kollegor var faktorer som bidrog till att de 
avstod från att skriva avvikelserapporter (Firth-cozens et al. 2003). Avvikelserapporteringen 
orsakade även en tidsrelaterad stress, vilket ansågs vara en negativ faktor. Sjuksköterskan 
upplevde sig själv många gånger som ett offer eller en bråkmakare för att ha rapporterat det 
som bör rapporteras. 
 
Sjuksköterskorna gav lätt sig själva skulden för andra kollegors misstag och klandrade sig 
själva för att de inte upptäckt och förhindrat händelsen i tid (Donaldson-Myles F. 2005). 
Känslor av skuld, skam, chock, tvivel, maktlöshet, dumhet infann sig när de själva varit 
ansvariga för avvikelsen. De upplevde att de svikit sig själva och sina patienter, oavsett om 
det inträffade fick en negativ utgång eller inte. 
 
Ibland glömde sjuksköterskan bort att skriva avvikelser på grund av att det var för stressigt 
på avdelningarna (Day et al. 2004, Evans et al. 2006, Jeffe et al. 2004). Sjuksköterskorna 
tyckte att brist på tid och för långa formulär var hinder som påverkade viljan att rapportera.  
Viljan till att rapportera (Kingston et al. 2002) hade varit större om rapporteringsprocessen 
varit lättare och om det inte tagit längre tid än två minuter att skriva en rapport. 
Sjuksköterskorna ansågs dock att tio minuter kunde avsättas som högst för att skriva en 
avvikelserapport (Jeffe et al. 2004). 
 
Orsaker till felaktig läkemedelshantering (Potylycki et al. 2006), kan enligt sjuksköterskorna 
vara orsakad av arbetsstress, olämplig bemanning och övertidsarbete. En brist på 
sjuksköterskor medförde även att det inte fanns tid till att skriva avvikelserapporter (Jeffe et 
al. 2004). Eftersom vissa avdelningar alltid var underbemannade ökade frekvensen av 
begångna fel samtidigt som antalet avvikelserapporter var färre. 
 
Sjuksköterskorna uttryckte att om ett fel begåtts av en läkare, skulle de inte rapportera det 
(Espin et al. 2007). Detta upplevdes som att det vore detsamma som att anmärka på läkarnas 
arbete och att gå över gränsen. En ovilja att rapportera även andra sjuksköterskors misstag 
påvisas (Taylor et al. 2004). Rapportering av varandras (Firth-cozens et al. (2003) avvikelser 
ansågs tära för mycket på personalrelationerna och den dåliga atmosfären ledde i sin tur till 
sämre omvårdnad av patienterna. Om en sjuksköterska själv var ansvarig för en avvikelse, 
upplevde de ibland misstro från sina kollegor (Donaldson-Myles F. 2005, Mrayyan et al. 
2007). Om ett misstag som begåtts av någon annan upptäcktes, diskuterades det hellre med 
personen ifråga genom att försöka hjälpa till med att skriva en avvikelserapport, istället för 
att gå bakom ryggen på vederbörande och själv rapportera det inträffade (Jeffe et al. 2004). 
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Sjuksköterskorna ansåg att skrivandet av avvikelserapporter innebar en risk för disciplinära 
påföljder, samt att de fick för lite feedback och stimulering (Potylycki et al. 2006, Kingston 
et al. 2002).  
 
Sjuksköterskorna upplevde en frustration av att behöva vänta långa perioder på feedback 
angåenden deras avvikelserapporter (Donaldson-Myles F. 2005, Evans et al. 2006, Jeffe et 
al. 2004). Feedback och kommunikation (Jeffe et al. 2004) från ledningen önskades såväl 
under bedömningsprocessen som efter. Den viktigaste åtgärden för att öka 
avvikelserapporteringen var bättre feedback på de avvikelser som förekom och analyser om 
hur vanliga förekommande de är (Taylors et al. 2004). Det önskades även bevis på att de 
rapporterade händelserna ledde till systemförändringar, bättre utbildning om vad som anses 
vara fel och ska rapporteras, samt att avvikelserapporten skulle finnas i ett elektroniskt 
format.  
 
Ett icke anonymt system skapade frustration eftersom det uppmuntrade till skuld och straff, 
och tilliten till organisationens förmåga att tillhandahålla stöd var låg (Kingston et al. 2002). 
En majoritet av sjuksköterskorna ansåg att ett anonymt system för avvikelserapportering var 
effektivt, positivt och fritt från hot och skuld.  De mer erfarna sjuksköterskornas uppfattning 
var däremot att det anonyma systemet skulle innebära en begränsning av möjligheten att 
följa upp avvikelserna. Viljan att rapportera skulle vara större om det fanns ett mer 
tillförlitligt och jämlikt system. Avsaknad av anonymitet och en ovilja att rapportera 
påpekades( Jeffe et al. 2004, Donaldson-Myles F. 2005), eftersom vem som helst på 
avdelningen kunde läsa avvikelserapporterna och därmed även ge dömande åsikter om den 
som hade skrivit  
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Endast 20 av de 24 artiklar som valdes till urval ett, har granskats eftersom fyra stycken 
aldrig erhölls trots att samtliga artiklar beställdes vid samma tidpunkt. Det är oklart huruvida 
dessa 4 artiklar skulle kunnat tillföra ytterligare till resultatet. Författarna upplever att de 
uppnått tillfredsställande uttömning av ämnet med hjälp av de 14 artiklar som använts. 
 
Materialet som ligger till grund för denna litteraturstudie kommer från flera olika länder, där 
säkerhetssystemet skiljer sig såväl från varandra som från det svenska systemet. Trots att det 
föreligger skillnader mellan länderna, har gemensamma faktorer angående sjuksköterskans 
inställning påvisats. Detta kan tolkas som att bristerna i systemen har vissa likheter och att 
även de svenska sjuksköterskornas inställning till avvikelserapportering kan jämföras med 
litteraturstudiens resultat. Bristen på svenska studier gör dock att detta är svårt att bekräfta 
 
Resultatdiskussion 
Vid granskningens genomförande användes en granskningsmall framtagen av Carlsson och 
Eiman (2003) för att bedöma studiernas vetenskapliga kvalité. Nio artiklar utav 14 höll en 
hög kvalitet, grad I. Fem artiklar var av grad II, och var framförallt bristande gällande 
bortfall och analys av dess betydelse för studien. Under granskningsarbetet fördes därför en 
diskussion angående urval och bortfall. Bortfall betraktades istället som det antal deltagare 
som fallit bort från studien efter det att sortering efter inklusions och exklusionskriterier 
gjorts. En del studier omfattades inte enbart av sjuksköterskor men författarna valde att ta 
med dessa ändå då det kunnat utläsas vilken yrkeskategori resultatet är baserat på.  
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Möjligheter till utveckling 
Då det är ledningens ansvar att garantera att händelser blir rapporterade och att arbeta för 
förbättrad patientsäkerhet, bör de förstå hur sjuksköterskor känner när de varit involverade i 
rapporterandet av en händelse eller begångna fel. Denna kunskap kan användas för att ta 
fram rapporteringssystem som fångar upp ofördelaktiga händelser och tillbud samt 
uppmuntrar till avvikelserapportering. Väl använd är avvikelserapporten inte bara en bild av 
en avvikande händelse, det är ett verktyg som hjälper till att med tydlighet kunna se kedjan 
av händelser som lett till ett fel. Med denna information kan ledning och sjuksköterska 
identifiera huvudorsakerna och korrigera systematiska problem som bidrar till misstag. 
Misstag eller avvikelser är oftast inte resultat av en persons handlande utan snarare en kedja 
av små händelser som leder till att ett misstag når patienten. Genom att undersöka dessa 
kedjor och fokusera på systemet och miljön som omger dem kan avvikelserapporten hjälpa 
till att skapa en säkerhetskultur där fel diskuteras öppet och studeras så att lösningar kan 
hittas och sättas på plats.  
 
Det historiska perspektivet visar att både Platon och Smith tidigt observerade att genom en 
specialisering av en vara kunde kvaliteten förbättras (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Kvalitetsutvecklingen inom industrin jämförs ofta med hälso- och sjukvårdens, eftersom 
kundernas allt högre krav på kvalitet ledde till ökad konkurrens, vilket motsvarar 
patienternas idag allt högre krav på sjukvården (Dahl, 1991). En orsak kan vara att 
patienterna idag har större möjligheter, exempelvis via Internet, att skaffa information samt 
kunskap om olika sjukdomar och behandlingsmöjligheter och därför ställer högre krav på 
den vård som erbjuds.  
 
”To err is human” är titeln på en rapport från USA, (Institute of Medicine, 2000) och som 
satte patientsäkerheten i fokus runt om i världen. Att begå fel är mänskligt, och att förstå 
varför människor gör fel är en viktig uppgift för att skapa goda förutsättningar för 
patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens alla nivåer. Sjuksköterskan befinner sig 
i frontlinjen, som yrkesutövaren som möter patienten och är därför en viktig länk bland 
ledningsansvariga, myndigheter och lagstiftare för att generera förutsättningarna. Denna 
rapport anses vara av stor vikt då den tycks vara en utlösande faktor till att så många studier 
gjorts och då den omnämnts i nästan samtliga av de studier som använts i denna 
litteraturstudie. 
 
När en avvikelse inträffar har sjuksköterskan en skyldighet att rapportera det, och om det har 
lett till skada för en patient ansvarar ledningen för att en anmälan görs enligt Lex Maria 
(SOSFS 2005:28) till Socialstyrelsen. Avvikelserapportens primära syfte är att förebygga att 
avvikelser sker genom att lära från de inträffade händelser och ta tillvara på erfarenheterna, 
och detta förstärks i studierna av Day et al. (2004), Donaldson-Myles F. (2005), Jeffe et al. 
(2004) och Kingston et al. (2002). På så sätt bidrar avvikelserapporten till en ökad 
patientsäkerhet, där patientsäkerheten står för den enskildes möjligheter att få en god och 
trygg vård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter (SFS 1982:763).  
 
Jeffe et al. (2004) menar att sjuksköterskan använder avvikelserapporten som ett personligt 
skydd mot straff och stämningar, vilket kan förklaras av att studien är utförd i USA där 
sjukvårdssystemet bygger på sjukvårdsförsäkringar. I Sverige ska avvikelserapporten enligt 
Socialstyrelsen (2007) användas som resurs för sjuksköterskan för förbättring av system och 
rutiner, inte som personligt skydd. 
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Det är av stor vikt att personalen är välinformerad om tanken bakom rapporten, och att det 
betonas att syftet inte är att hitta syndabockar. Rapporten ska vara en naturlig del av 
sjuksköterskans arbete. Det är därmed viktigt att ledningsansvariga stimulerar och 
upprätthåller sjuksköterskans intresse genom att ständigt återföra erfarenheter från de 
rapporterade avvikelserna. 
 
Ett väl fungerande system för feedback skulle troligtvis bidra till ett mer tillåtande klimat, 
meningsfullhet och känslan av att rapportering leder till förändring samt förbättring som i sig 
motiverar vårdpersonalen till att rapportera fler avvikelser.    
  
Hinder till utveckling 
Rapporten (Institute of Medicine, 2000) tar fram ett allvarligt problem, skuld och skam- 
kulturen, som ett stort hot mot patientsäkerheten och hinder för sjuksköterskans fortsatta 
yrkesutveckling. Allt som oftast skuldbeläggs individen som befinner sig sist i en lång 
händelsekedja. Källor till fel är ofta systembaserade brister och detta är lättare att rätta till än 
fel till följd av den mänskliga faktorn. Otillfredsställande avvikelserapportering riskerar att 
dölja bristande rutiner vilka kan äventyra patientsäkerheten.  
 
För att ett säkerhetsarbete ska bli resultatrikt behövs sjuksköterskans tillit eftersom de då 
vågar rapportera sina egna avvikelser. Enligt Evans et al. (2006), Hobgood et al. (2004) och 
Kim et al (2007) rapporterar sjuksköterskan med många års yrkeserfarenhet flest egna 
identifierade avvikelser men att de inte talar om detta för patienten, och att mindre erfarna 
sjuksköterskor rapporterar i mindre omfattning sina egna avvikelser men att dessa talar om 
de begångna felen för patienten. Detta kan tyda på brister i systemet när det gäller avsaknad 
av utbildning om riktlinjer för de mer erfarna sjuksköterskorna och dålig handledning till de 
mindre yrkeserfarna sjuksköterskorna angående orsaken till behovet av att rapportera egna 
avvikelser. I dessa studier tolkas det som att inskolning gällande avvikelserapporterings-
systemet är bristfällig eller obefintligt och att först efter några år i yrket formas en egen 
uppfattning.  
 
Nya risksituationer kan dyka upp till följd av den medicinska utvecklingen och av 
förändringar i vårdorganisationen. Därför är det ett stort och viktigt mål att öka 
riskmedvetenheten bland sjuksköterskorna, något som avvikelserapporteringen och 
diskussionerna inom personalgrupperna bör kunna bidra till.  
 
Avvikelserapporteringen fungerar inte som det ska många gånger, på grund av motstånd till 
att våga lyfta fram egna misstag eller för rädsla för att bli anmäld. Fenomenet lyfts fram och 
stärks av Firth-Cozens et al. (2003), Jeffe et al. (2004), Kingston et al. (2002) och Mrayyan 
et al. (2007) studier. Här framkommer det att största anledningen för att sjuksköterskan inte 
avvikelserapporterar är rädsla för reprimander, både lagliga som disciplinära och att bristen 
på anonymitet skapar rädsla för skuld och skam, misstankar och isolering från kollegor, 
trakasserier på arbetsplatsen bland mycket annat. Detta kan innebära att underrapporteringen 
är ett faktum och att det idag finns ett stort mörkertal gällande de fel som begås inom 
sjukvården. 
 
Flera studier visar att sjuksköterskan har kännedom om det system som reglerar 
avvikelserapportering, men att den enskilde ofta gör en egen bedömning om vad som ska 
rapporteras (Bohomol & Ramos 2006,Jeffe et al 2004, Mrayyan et al 2007). De vanligast 
förekommande avvikelserna som rapporterades var patientskador relaterade till fallolyckor 
samt felaktig läkemedelshantering där korrigerande behandling behövdes.  



 13 

 
Det ansågs inte lika viktigt att rapportera misstag såsom systemisk skada, skada där systemet 
var direkt ansvarig då på grund av till exempel ekonomiska nerdragningar äventyrade 
patientsäkerheten. Det var inte heller viktigt att rapportera misstag som ansågs vara tillbud, 
misstag som aldrig nådde patienten. I studierna tolkas det som att okunskap om vad som ska 
rapporteras är en framträdande faktor som bidrar till underrapportering (Bohomol & Ramos 
(2006), Jeffe et al. (2004), Kim et al. (2007), Kingston et al. (2002), Mrayyan et al. (2007), 
Taylor el al. (2004)).  
 
Bristen på feedback upplevdes som ett hinder och att viljan att rapportera avvikelser vore 
mer omfattande om avvikelserna hanterades snabbare (Donaldson-Myles 2005, Kingston et 
al. 2002). Feedback samt möjligheten att lära av sina misstag identifierades som det positiva 
och viktigaste faktorn för att öka frekvensen av skrivna avvikelserapporter (Taylor et al. 
2004, Donaldson-Myles 2005).  
 
Trots sjuksköterskans positiva inställning till att avvikelserapportera, var ett anonymt system 
ett önskemål eftersom avsaknad av anonymitet kan leda till skuldbeläggning (Jeffe et al. 
2004 och Potylycki et al. 2006).  
 
Ett icke anonymt system skapar frustration och uppmuntrar till skuld och straff, men 
samtidigt kan ett anonymt system i sin tur innebära en begränsning för ledningsansvarigas 
möjligheter till uppföljning av avvikelser. Ett rapporteringssystem där allvarliga händelser, 
tillbud och skador är i fokus istället för skuldfrågan, kan leda till en öppen och positiv attityd 
till avvikelserapporteringen. Personal inom hälso- och sjukvården som arbetar nära patienten 
behöver stöd och bra utarbetade säkerhetssystem som minimerar fel och förhindrar att 
patienter eller personal skadas. Studiens resultat visar att med hjälp av effektiva 
avvikelserapporter kan sjukvårdsadministrationer och statliga myndigheter fås medvetna om 
de befintliga problemen i system och rutiner.  
 

Konklusion 
 
Viljan att avvikelserapportera är beroende av sjuksköterskans inställning till vad som ska 
rapporteras, hur allvarlig avvikelsen är och om den har orsakat patienten skada. Personliga 
värderingar kan därför ligga till grund för sjuksköterskans inställning till vilka avvikelser 
som ska rapporteras men även till följd av bristfälliga definitioner om vad en avvikelse är. 
 
Med avvikelserapporten ser sjuksköterskan en möjlighet att förebygga en upprepning av 
tillbud och en möjlighet att dra lärdom av inträffade händelser. Att undvika upprepning av 
tillbud var vad som ansågs viktigast. Avvikelserapporten var ett bra sätt att uppmärksamma 
sjukhusledningen på befintliga brister och en bidragande faktor till positiva förändringar i 
system och rutiner. Möjligheten att få utbildning och återkoppling ansågs av sjuksköterskan 
som en anledning till att fullfölja avvikelserapporten. 
 
Hinder för att avvikelserapportera finns, och detta kan resultera i underrapportering från den 
inblandade sjuksköterskan. Ett av dessa hinder är en straffmiljö som talar för rädsla, skuld 
och skam. Det påvisas också en okunskap, för att avvikelserapporteringsdokumenten ska 
tjäna sitt syfte är det därför nödvändigt att sjuksköterskan vet när och hur de skrivs. Ett 
tidshinder påtalades, sjuksköterskan ansåg att avvikelserapporten tog för lång tid att skriva 
samt att formulären många gånger var krångliga. Sjuksköterskan saknade också adekvata 
och konsekventa analyser, åtgärder och feedback efter att ha skrivit en avvikelserapport. 
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Detta upplevdes som ett hinder mot att skriva ytterligare avvikelserapporter. Utan adekvata 
åtgärder upplevdes det som en meningslös aktivitet. 
 

Implikation 
Då det påvisats en okunskap gällande definitionen av händelser som ska avvikelse-
rapporteras bör den kliniska verksamheten ha genomgång med all personal gällande det 
befintliga avvikelserapporteringssystemet; när och hur en avvikelserapport ska skrivas, samt 
vilka slags händelser som ska avvikelserapporteras. Det är också viktigt att detta ges vid 
inskolning av nyanställd personal för att sjuksköterskans kunskapsbehov skall tillgodoses.    
 
Den kliniska verksamheten bör också anordna arbetsplatsträffar där arbetsgivaren tillgodoser 
sjuksköterskans behov av feedback och samordnar seminarier där personalen kan ventilera 
åsikter, tankar och funderingar gällande inträffade avvikelser eller hypotetiska 
fallbeskrivningar.  
 
Fortsatt forskning behövs angående den svenska sjuksköterskans syn på 
avvikelserapportering, åtgärder för att förbättra viljan att rapportera, och vilka 
systemförändringar som bör ske för att stimulera detta. 
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