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Sammanfattning Avvikelserapportering är grundläggande för att 

identifiera risker som kan leda till vårdskador. 

Trots detta väljer många sjuksköterskor att inte 

anmäla avvikelser. Syftet med studien var att 

beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

beslut att avstå från att anmäla avvikelser. 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där 

13 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för 

resultatet. I resultatet angavs tidsbrist som ett 

hinder för att anmäla avvikelser. Även bristande 

kunskap och erfarenhet kring 

avvikelserapportering och brist på uppföljning av 

inlämnade avvikelser utgjorde ett hinder. Många 

sjuksköterskor upplevde rädsla för negativa 

konsekvenser då de begått ett misstag. De kände 

även dåligt samvete inför att anmäla en kollega 

som gjort fel. Arbetskultur och organisatoriska 

faktorer inverkade även på beslutet att anmäla 

avvikelser. Att diskutera avvikelsrapportering 

redan under sjuksköterskeutbildningen hade 

kunnat minska känslorna av skuld och 

inkompetens genom att sjuksköterskestudenterna 

tidigt förstår syftet med att anmäla avvikelser. 

Fortsatt forskning kring svenska förhållanden är 

nödvändig för att belysa sjuksköterskornas 

hantering av avvikelser för att kunna utveckla 

strategier för att öka patientsäkerheten. 
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Abstract  Incident reporting is essential to identify risks 

that can lead to health damage. Despite this many 

nurses fail to report incidents. The aim of this 

study was to describe factors influencing nurse’s 

decision not to report incidents. The study was 

conducted as literature review in which 13 

scientific articles were the basis for the result. 

The result indicated that time constraint were an 

impediment to incident reporting. Lack of 

knowledge and experience about incident 

reporting and lack of feedback are also reported 

as barriers to reporting incidents. Many nurses 

experienced fear of reprisals admitting  to  

mistakes. They also felt guilty about writing an 

incident report on mistakes committed by a 

colleague. Work culture and organizational 

factors also affect the decision to make an 

incident report. Discussing incident reporting 

during nursing school might reduce feelings of 

guilt and incompetence by nursing students 

understanding the purpose of making incident 

reports. Research on Swedish conditions are 

necessary to highlight nurses attitudes on incident 

reporting as a mean to enhance patient safety.
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Inledning 

Målet för hälso- och sjukvården [HSL] (SFS 1982:763 § 2) är att uppnå god hälsa och 

vård på lika villkor. Vården ska uppfylla kraven på god kvalitet, god hygienisk 

standard, att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling, kontinuitet 

samt se till patientens behov av säkerhet i vården. Trots detta inträffar det årligen cirka 

105 000 vårdskador på inneliggande patienter i den svenska sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta innebär förutom lidande för patienten 630 000 extra 

vårddygn, vilket motsvarar 10 procent av vad vården kostar varje år.  

Ett välutvecklat system för avvikelserapportering är grundläggande för att kunna 

identifiera orsaken till de brister som leder fram till vårdskador (Espin, Wickson-

Griffiths, Wilson & Lingard, 2010; Throckmorton & Etchegaray, 2007). För ökat 

förbättringsarbete och ökad säkerhet i en organisation krävs det att alla avvikelser 

rapporteras, sammanställs och analyseras. Studier visar att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal uppvisar brister i att anmäla avvikelser (Dickson & Flynn, 2011; 

Throckmorton & Etchegaray, 2007). 

 

 

Bakgrund  
 

Patientsäkerhet  

Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659 kap. 1 § 6) definieras patientsäkerhet 

som skydd mot vårdskada. Öhrn (2009) menar att begreppet patientsäkerhet handlar om 

avvikelser som uppkommit, men också om att identifiera risker som kan ge upphov till 

vårdskador. Vårdskada i sin tur innebär "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården" (SFS 2010:659 1 kap. § 5  i.s.). En 

vårdskada är resultatet eller konsekvensen av negativa händelser och är enligt 

definitionen undvikbar (Öhrn, 2009). Om omständigheterna varit annorlunda kunde 

vårdskadan ha förhindrats. Exempel på vårdskador är läkemedelsmisstag, försenade 

eller felaktiga diagnoser och behandlingar, vårdrelaterade infektioner, fallskador samt 

bristande omvårdnad, där trycksår är en konsekvens.   

 

Dagens sjukvård präglas av användandet av högteknologisk utrustning och ett högt 

tempo med korta vårdtider och många patienter per sjuksköterska (Lin & Liang, 2007). 

Förutom ett ökat patientantal har sjuksköterskorna även fått ett ökat ansvarsområde för 

patienten, vilket bland annat innebär att samordna flera olika vårdinstanser. Många 

sjuksköterskor upplever att de har det stressigt på sin arbetsplats och att de ofta är 

tvungna att hoppa över sina lunchraster för att hinna med sina arbetsuppgifter. De 

känner sig utmattade och måste ofta arbeta övertid och gå in och ta extrapass för att 

täcka luckor. Den stressiga arbetssituationen har medfört att många sjuksköterskor 

upplever att det är svårt att tillhandahålla en god och säker vård (ibid.). Det har visat sig 

att sjukvårdspersonal ofta frångår sina vanliga rutiner vid personalbrist eller ökad 

arbetsbelastning (Choo, Hutchinson & Bucknall, 2010). Patientsäkerheten påverkas 

negativt på arbetsplatser där ledningen inte prioriterar patientsäkerhet och inte 

uppmuntrar till diskussion om fel som begåtts. När arbetsbelastningen ökar, minskar 
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sjuksköterskornas personliga kontakt med patienterna och därmed minskar även 

sjuksköterskornas förmåga att säkerställa patientens välbefinnande (Ramanujam, 

Abrahamson & Anderson, 2008). Många av de allvarligaste felen kan förebyggas 

genom tillräcklig bedömning av patientens tillstånd. Lin och Liang (2007) belyser att 

antalet timmar sjuksköterskan lägger på omvårdnad påverkar patientsäkerheten genom 

att urinvägsinfektioner, övre gastrointestinala blödningar, lunginflammationer och 

hjärtstillestånd minskar samt att patienternas vårdtid blir kortare. Överbeläggning har 

idag blivit ett normaltillstånd på många avdelningar (Socialstyrelsen, 2009). Lin och 

Liang (2007) menar att det ökade patientantalet per sjuksköterska även ökar risken för 

patientmortalitet med sju procent. Även risken för att sjuksköterskan skulle drabbas av 

utbrändhet ökade med 23 procent.  

 

[PSL] (SFS 2010:659 kap. 6 § 1 och kap. 3 § 3) syftar till att främja hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt rapportera risker för 

vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador. Socialstyrelsen 

(2004) sammanfattar de fem viktigaste riskområdena inom patientsäkerhet till 

förväxlingar, läkemedelshanteringsfrågor, medicintekniska frågor, kommunikation- och 

informationsöverföring samt hygienrutiner för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 

 

De senaste 10 åren har det lagts mycket fokus på att förbättra patientsäkerheten, trots 

detta går utvecklingen långsamt framåt (Shekelle, et al. 2011). Detta beror till stor del 

på att det saknas vetenskapligt underlag för att kunna utvärdera och utveckla 

patientsäkerheten. Patientsäkerhet är ett komplext område, vilket gör det svårt att avgöra 

vilka åtgärder som främjar patientsäkerheten i olika samanhang. Shekelle, et al. (2011) 

belyser miljöns och sammanhangets betydelse. En patientsäkerhetsrutin som fungerar 

bra på en arbetsplats behöver nödvändigtvis inte fungera på en annan. Införandet av en 

åtgärd som syftar till att öka patientsäkerheten innebär en förändring som påverkar 

arbetsmiljö, teamarbete, organisation och ledarskap. Det finns många olika typer av 

åtgärder som används för att förbättra patientsäkerheten. Det kan exempelvis röra sig 

om lagar och föreskrifter, rutiner, promemoria och checklistor som på olika sätt verkar 

för en säkrare vård. Effekten och följsamheten av dessa åtgärder varierar beroende på 

inom vilken organisation de används. Shekelle, et al. (2011) menar att organisationen 

och ledarskapet har stor påverkan på hur åtgärder som främjar patientsäkerhet efterföljs.  

 

 

Organisation och kultur  

En organisation kan beskrivas som en sammansättning av flera olika delar som är 

utformade för att uppnå ett gemensamt mål (Mayer & Cronin, 2008). Inom sjukvården 

består dessa delar av vårdpersonal och annan personal knuten till organisationen, 

medicinsk utrustning, informationsteknologi samt det sociala samspelet mellan 

individerna. Individer med olika befattningar och fokusområden arbetar tillsammans för 

att tillhandahålla en god vård.   

 

Patientsäkerheten avgörs till stor del av säkerhetskulturen inom organisationen 

(Sammer, Lykens, Singh, Mains & Lackan, 2010). Kultur definieras genom att 

individerna i gruppen har gemensamma föreställningar, förhållningssätt och värderingar 

(Mayer & Cronin, 2008). Patientsäkerheten på en avdelning bygger på vårdpersonalens 

gemensamma föreställningar om hur en säker miljö skapas och upprätthålls. 
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Organisationen och ledarskapet har stor betydelse vid utvecklandet av en säker kultur 

(Sammer, et al. 2010). Cheferna är ansvariga för att utforma strukturer och strategier 

som främjar en säker kultur. Säkerhetskulturen måste dock genomsyra alla delar av 

organisationen för att få effekt.    

 

En lärande kultur är en förutsättning för att skapa en säker kultur vilket innebär att 

ledningen kommunicerar vikten av en säker miljö genom att uppmuntra till lärande och 

utveckling, rapportering av avvikelser och ärlighet (Mayer & Cronin, 2008). En lärande 

kultur innebär att det råder en öppen och rak kommunikation och erfarenheten från 

misstagen som begås används för att förbättra organisationen (Sammer, et al. 2010). En 

organisation där personalen ofta rapporterar avvikelser främjar lärandet och medför att 

personalen känner sig trygga i att inte bli straffade för misstag de begått (Mayer & 

Cronin, 2008). En förutsättning för en säker och lärande kultur är en rättvis kultur. I en 

rättvis kultur bedöms individens handlande utifrån de kringliggande faktorerna där det 

inte handlar om att skuldbelägga den som begått ett missatag.  

 

 

Avvikelserapportering  

Enligt [PSL] (SFS 2010:659 kap. 3 § 5) och Lex-Maria (SOSFS 2005:28 kap. 2 § 1) är 

det vårdgivarens ansvar att anmäla en händelse som kan leda till eller har lett till skada 

eller sjukdom hos patienten. En avvikelse definieras som en negativ händelse eller ett 

tillbud. En negativ händelse är en avvikelse som medfört att patienten fått vårdskada. 

Ett tillbud är en avvikelse som hade kunnat medföra vårdskada, det vill säga att det har 

inträffat en incident, men det ledde inte till några konsekvenser (SOSFS 2005:12 kap. 1 

§ 2). Avvikelshantering definieras som ”rutiner 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 

2005:28 kap. 2 § 1 i.s.). Ledningen ska se till att det finns rutiner för att anmäla negativa 

händelser eller tillbud. De avvikelser som allvarligt skadat eller riskerat att allvarligt 

skada patienten ska anmälas enligt Lex Maria till socialstyrelsen. Ledningen har 

skyldighet till att åtgärda faktorer som anses kunna ligga bakom avvikelsen samt följa 

upp effekten av dessa. Positiva och negativa aspekter av avvikelsen ska lyftas fram och 

diskuteras med berörda parter (ibid.).  

 

Synsättet på de misstag som inträffar i vården har förändrats över tid (Öhrn, 2009). 

Tidigare tillämpades en individsyn där fokus låg på att komma till rätta med de fel som 

inträffade genom att identifiera den eller de personer som låg bakom misstagen. Genom 

att skuldbelägga, namnge, skapa skuldkänslor och omskola individen antogs misstagen 

hindras från att upprepas. Detta synsätt tog inte hänsyn till vilka omständigheter som 

lett till att misstaget uppkom och hade inga åtgärder för att hindra misstagen från att 

återupprepas av andra individer. Detta synsätt kom med tiden att ersättas av ett 

systembaserat perspektiv. Modellen innebär att bakomliggande faktorer 

uppmärksammas som orsaker till att fel begås snarare än att skulden läggs på den 

enskilda individen. En avvikelserapport ska fokusera på att beskriva situationen och 

händelseförloppet så detaljerat som möjligt. Det är av mindre vikt att identifiera vem 

eller vilka som låg bakom det inträffade. Avvikelsrapporten ska även innehålla troliga 

orsaker till varför händelsen inträffat samt hur förebyggande åtgärder ska se ut för att 

misstaget inte ska återupprepas (ibid.).  
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Flera studier påvisar att avvikelserapportering identifierar vilka risker som finns inom 

en organisation (Downey, Hernandez-Boussard, Banka & Morton, 2012; Iedema, Allen, 

Sorensen & Gallagher, 2011; Throckmorton & Etchegaray, 2007). För att förbättra 

patientsäkerheten åligger det alla som arbetar inom organisationen att rapportera 

incidenter. Trots detta väljer många sjuksköterskor att inte skriva en avvikelserapport 

(Dickson & Flynn, 2011; Throckmorton & Etchegaray, 2007). Avvikelserapportering är 

ett en viktig del i att förbättra patientsäkerheten. Brister i detta kan skada arbetet mot en 

god och säker vård. 

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att avstå från att 

anmäla avvikelser.  

 

 

Metod  

Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Fribergs modell (2006) som 

innebär en kritisk granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar som är relevanta 

inom valt område. 

 

  

Datainsamling  

För att få en överblick över befintlig forskning, samt för att finna relevanta sökord inom 

området utfördes inledningsvis en osystematisk informationssökning (Friberg, 2006). 

Därefter formulerades sökorden för att stämma överens med litteraturstudiens syfte. För 

att samla så mycket omvårdnadsforskning som möjlig gjordes sedan systematiska 

sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser valdes då de 

innehåller publicerad omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet. Sökorden som 

användes var risk management, incident reports, error reports, nurs*, attitude, 

mandatory reporting, patient safety och perception i olika kombinationer och med olika 

ändelser. Sökorden presenteras i tabell 1 och de kombinationer av sökorden som gjordes 

för att hitta relevanta artiklar presenteras i tabell 2 (Bilaga A1 och A2). De artiklar som 

återfunnits i andra sökningar redovisas inom parantes. Sökningarna utfördes i första 

hand med hjälp av Cinahl Headings i Cinhal och MeSH-termer i PubMed, detta för att 

avgränsa antalet träffar. Förekom inte något av de valda sökorden i MeSH-termer, eller 

om sökningen gav för få träffar användes även sökorden i fritext. Sökningarna i 

PsycInfo gav endast dubbletter av tidigare funna artiklar och redovisas därför inte i 

sökordsöversikten eller i sökhistoriktabellen.  

 

Sökavgränsningarna för att få fram relevanta artiklar var att de skulle vara vetenskapliga 

researchartiklar alternativt peer reviewed, vara skrivna på engelska och publicerade 

mellan 2007 och 2012. I sökningar i PubMed valdes även att abstract skulle finnas med, 

detta för att öka sannolikheten att artiklarna skulle vara av hög vetenskaplig kvalitet. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskors 
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avvikelserapportering inom somatisk slutenvård. Exklusionskriterier var artiklar som 

innehöll avvikelrapportering i samband med, barnsjukvård och sjuksköterskestudenter. 

  

Sökningarna resulterade i 607 träffar varav samtliga titlar lästes. Av dessa lästes sedan 

87 abstracts för att få en översiktlig bedömning av hur väl sökningarnas träffar svarade 

gentemot litteraturstudiens syfte. Därefter valdes 21 artiklar till urval 1. De valda 

artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes från den aktuella tidskriften via 

biblioteket. I samband med urval 2 föll åtta artiklar bort och 13 artiklar bedömdes vara 

relevanta. Resultatartiklarna (Tabell 3, bilaga B1-B13) består av två kvalitativa och nio 

kvantitativa artiklar, samt två artiklar som var både kvantitativa och kvalitativa. 

Resultatartiklarna var från Kanada, Australien, Taiwan, Israel, Sydkorea, 

Storbritannien, Jordanien, Malta och Grekland.    

 

De 13 artiklarna som valdes till urval 2 lästes och granskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) bedömningsmallar för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Tabell 3, bilaga B1-B13). De artiklar som var både 

kvantitativa och kvalitativa granskades utifrån båda mallarna (ibid.). 

 

Tabell 1 Sökordsöversikt  

Sökord Cinhal  

Subject heading list 

PubMed 

Riskhantering  Riskmanagement  Risk management (MeSH)  

Avvikelserapporter  Incident reports Incident reports (fritext) 

Sjuksköterska  Nurs* (fritext) Nurs* (fritext)  

Avvikelserapporter  Error reports (fritext) Error reports (fritext) 

Inställning  Attitude (fritext) Attitude (fritext) 

Obligatorisk rapportering  Mandatory reporting  Mandatory reporting 

(MeSH) 

Uppfattning  Perception (fritext)  Perception (fritext) 

Patientsäkerhet  Patient safety  

 

Databearbetning 

En artikelöversikt utformades för att få en översikt över resultatartiklarnas innehåll. För 

att få ett starkt underlag för den vetenskaplig granskning av de valda artiklarna 

granskades de individuellt för att sedan jämföras gemensamt och diskuteras (Willman et 

al. 2011). Detta för att den slutgiltiga bedömningen av artiklarnas vetenskapliga grad 

skulle vara så tillförlitlig som möjligt. Av de två kvalitativa resultatartiklarna bedömdes 

en artikel vara av hög vetenskaplig grad och den andra bedömdes vara av medel 

vetenskaplig grad. Av de nio kvantitativa resultatartiklarna bedömdes åtta vara av medel 

vetenskaplig kvalitet och en vara av hög. Av de två artiklar som var både kvantitativa 
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och kvalitativa bedömdes båda vara av medel vetenskaplig kvalitet. Artikelöversikten 

redovisas i bilaga B1-B13.  

 

Utifrån resultatetet i artiklarna utformades efter flera genomläsningar fem olika 

kategorier: tidsbrist, bristande kunskap och erfarenhet, brist på uppföljning, rädsla och 

skuld samt arbetskultur och organisatoriska faktorer. Dessa kategorier färgmarkerades 

sedan för att underlätta den fortsatt bearbetningen av resultatet.  

 

 

Resultat 

 

 

Tidsbrist  

Många sjuksköterskor angav tidsbrist som ett hinder för att anmäla avvikelser 

(Brubacher, Hunte och Hamilton & Taylor, 2011; Chiang, Lin, Hsu & Ma, 2010; 

Moumtzoglou, 2010). Misstagen och tillbuden ökade vid hög arbetsbelastning, 

sjuksköterskorna upplevde då att de inte hade tid att vara lika noggranna som de 

normalt var och dubbelkontrollera alla moment de utförde (Brubacher, et al. 2011). Den 

stressiga arbetssituationen medförde även att de inte hade tid att skriva avvikelser på 

felen som inträffat. I de fall de valde att skriva en avvikelse valde många av 

sjuksköterskorna att skriva ett utkast om händelsen istället för att fylla i formulären 

korrekt (ibid). Alla avvikelser måste anmälas, även tillbud som inte lett till någon skada 

för patienten (Kagan & Barnoy, 2008). Detta innebär en hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna, vilket kan leda till att de väljer att inte rapportera avvikelser på 

misstag som upptäckts i tid och därmed inte lett till skada för patienten.  
 

Enligt Moumtzoglou (2010) uppgav många sjuksköterskor att formulären var besvärliga 

att fylla i och tog mycket tid från övriga arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna i studien 

angav även att de inte hade tid att berätta om och diskutera fel som begåtts eller 

upptäckts med sina kollegor och avdelningschefer. Flera av sjuksköterskorna ansåg 

även att det var svårt att få tag på formulären som skulle fyllas i (Brubacher, et al. 

2011). Många av dem visste inte var formulären förvarades och fick fråga kollegor om 

hjälp. På en del avdelningar förvarade avdelningschefen formulären på sitt rum och 

personalen var tvungen att gå in och be om ett exemplar. Sjuksköterskorna upplevde att 

detta tog ytterligare tid från övriga arbetsuppgifter (ibid). På avdelningar som hade 

elektronisk avvikelsehantering angavs istället bristen på tillgängliga datorer som ett 

problem för att anmäla avvikelser, då sjuksköterskorna fick vänta tills det fanns en ledig 

dator (Travaglia, Westbrook & Braithwaite, 2009).  

 

Tidsaspekten var även en faktor för avdelningscheferna som inte ansåg sig ha 

tillräckligt mycket tid till att utreda och följa upp de rapporterade händelserna ordentligt 

(Brubacher, et al. 2011). Allvarliga incidenter blev oftast noggrant och snabbt utredda. 

Mindre allvarliga händelser sköts ofta upp med veckor eller med månader för att sedan 

endast användas i statistik. Uppföljning av rapporterade avvikelser var således inte en 

prioriterad arbetsuppgift för ledningen (ibid.). 
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Bristande kunskap och erfarenhet 

Studier visar att sjuksköterskor ofta var osäkra på vilka fel som skulle rapporteras och 

vad som definierades som en avvikelse (Espin, et al., 2007; Kim, An & Yoon, 2007; 

Kreckler, Catchpole, McCulloch & Handa, 2009; Mrayyan, Shishani & Al-Faouri, 

2007; Petrova, Baldacchino & Camillieri, 2010). Sjuksköterskorna hade svårt att 

identifiera mindre allvarliga incidenter som avvikelser, medan händelser som lett till 

skada för patienten blev rapporterade i högre utsträckning (Chiang, et al. 2010; 

Kreckler, et al. 2009). Avdelningscheferna som svarat på en enkät angående 

avvikelserapportering ansåg att det rådde en bristande kunskap gällande 

avvikelsehantering bland sjuksköterskorna då en stor andel av rapporterna var felaktigt 

ifyllda och saknade viktig information (Braithwaite, Westbrook & Travaglia, 2008).  

 

Espin, et al. (2007) genomförde en studie där 13 sjuksköterskor fick läsa fyra olika 

omvårdnadsrelaterade scenarier där de ombads identifiera avvikelser och hur de skulle 

hanterat dessa.  De olika scenarierna innehöll 52 teoretiska incidenter. Av dessa 52 

bedömdes endast 30 som avvikelser, åtta av dessa skulle de ha anmält genom det 

formella avvikelsehanteringssystemet och ytterligare 10 skulle ha anmälts informellt. 

Det informella systemet innebar att de endast diskuterade händelsen sinsemellan på 

avdelningen. Förutom svårigheter att identifiera avvikelser visade studien att 

sjuksköterskorna endast ansåg sig vara skyldiga att anmäla avvikelser som låg inom 

deras egen profession. De ansåg sig inte ha ansvar kompetens eller mandat för att 

avgöra fel begångna av personer från andra professioner än deras egen (ibid.).  

 

Få avdelningar hade kontinuerlig utbildning avseende patientsäkerhet och 

avvikelserapportering (Brubacher, et al. 2011). Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

detta sände signaler om att det inte ansågs viktigt att rapportera avvikelser. Ett fåtal av 

avdelningscheferna hade specifik utbildning gällande avvikelsehantering och 

uppföljning av detta. Många av dem kände inte till vilka riktlinjer som gällde kring 

uppföljning och feedback och en del visste inte vad de skulle göra med avvikelserna 

som personalen rapporterat (ibid.). Sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet påverkade 

även huruvida de valde att rapportera en avvikelse (Chiang, et al. 2010; Kim, An & 

Yoon, 2007). Orsaken till detta var att mer erfarna sjuksköterskor ansåg sig kapabla att 

åtgärda misstagen som skett och därmed kunde de avgöra vilka fel som behövde 

rapporteras och vilka fel som var av mindre allvarlig art.   

 

 

Brist på uppföljning  

Flera studier visade att sjuksköterskorna ansåg att avvikelserapporteringen var 

ineffektiv (Brubacher, et al. 2011; Moumtzoglou, 2010; Travaglia, et al. 2009). 

Ledningens feedback var bristfällig och sjuksköterkorna menade att det inte skulle leda 

till någon förbättring om de tog upp fel som skett på avdelningen. Enligt Moumtzoglou 

(2010) menade sjuksköterskorna att patienten som drabbats av felet inte skulle bli hjälpt 

av att de skrev en avvikelserapport.  Sjuksköterskorna blev sällan kontaktade av sina 

avdelningschefer efter att de hade lämnat in en avvikelse (Brubacher, et al. 2011). Detta 

tolkades som att det inte var speciellt viktigt att rapportera avvikelser. I de fall det gavs 

feedback var det till den person som ansågs vara ansvarig för det begångna felet. 

Feedbacken bestod då av en uppmaning om att vara mer försiktig eller att personen fick 
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mer utbildning inom det berörda området. Detta medförde att resten av personalen inte 

hade möjlighet att lära sig av andras fel.  

 

Enligt Kim, et al. (2007) uppgav 52 procent av sjuksköterskorna att de fick feedback 

och informerades om de fel som begåtts. De var dock inte nöjda med kommunikationen 

på avdelningen, de vågade inte tala om negativa faktorer på arbetsplatsen trots att dessa 

kunde riskera att skada patienterna. Många av sjuksköterskornas uppgav att deras 

förslag gällande förbättring av patientsäkerheten ignorerades. Kagan & Barnoy (2008) 

menade att det anmäldes fler avvikelser om sjuksköterskorna var nöjda med hur 

avdelningschefen arbetade med att rätta till de brister som lett till misstagen och vilken 

feedback de fick på de anmälda avvikelserna. Sjuksköterskorna som uppgav att de 

sällan rapporterade avvikelser hade lägre förtroende för ledningen (Chiang, et al. 2010; 

Kagan & Barnoy, 2008). Många sjuksköterskor ansåg att de inte fick positiv feedback 

när de skötte sitt arbete bra (Petrova, et al. 2010). De menade att om de fick beröm av 

ledningen när de gjorde ett bra jobb skulle de känna sig tryggare med att anmäla 

avvikelser om ett misstag inträffade.  

 

Även avdelningscheferna upplevde att feedbacken var bristfällig (Brubacher, et al. 

2011). Den enda återkopplingen på inlämnade avvikelser var statistiska rapporter som 

ofta var gamla, generaliserande och gav inte specifik information om deras egen 

avdelning. En del av avdelningscheferna valde på grund av detta att inte skicka vidare 

avvikelserapporterna. De som skickade vidare avvikelserna uppgav att den enda 

återkoppling de fick var när något formulär var fel ifyllt och behövde korrigeras (ibid.).  

Personalen klagade även på att det genomfördes få förändringar till följd av de 

avvikelser som gjorts och avdelningscheferna uppgav att det var svårt att uppmuntra 

medarbetarna till att skriva avvikelser när få förbättringar genomfördes (Brubacher, et 

al. 2011; Keum Soon, Kwon & Jin, 2011). Enligt Braithwaite, et al. (2008) ansåg flera 

av sjuksköterskorna att det inte fanns tillräckligt med resurser i form av tid och 

komptens för att följa upp rapporterade incidenter i anslutning till att de inträffat.  

 

 

Rädsla och skuld  

Ett hinder för att anmäla avvikelser var sjuksköterskornas rädsla för att råka ut för 

disciplinära åtgärder, att avvikelsen skulle påverka deras fortsatta karriär, samt risken att 

förlora sina jobb om de anmälde fel som de själva begått (Brubacher, et al. 2011; 

Chiang, et al. 2010; Kagan & Barnoy, 2008; Keum Soon, et al. 2011; Lin & Ma, 2009; 

Kim, et al. 2007) Moumtzoglou, 2010; Mrayyan, et al. 2007; Petrova, et al. 2010).  

 

Flera sjuksköterskor uttryckte en ökad vilja att rapportera avvikelser om det inte 

renderade någon bestraffning (Lin & Ma, 2009). Trots försäkran om att rapporterade 

misstag inte skulle leda till några negativa konsekvenser för sjuksköterskorna var många 

av dem ovilliga att skriva avvikelser då de trots detta oroade sig för att 

avvikelserapporten skulle påverka deras årliga utvärdering (Lin & Ma, 2009; Petrova et 

al. 2010). Avdelningscheferna underströk att avvikelserapportering inte handlade om att 

peka ut enskilda individer som skyldiga (Brubacher, et al. 2011). Trots detta använde 

många avdelningschefer ett språk som gav individen som anmält sitt misstag skulden 

för det inträffade och att den enskilde individen behövde mer utbildning istället för att 

behandla det som ett systemfel eller en händelse som hela personalstyrkan kunde lära 

sig ifrån. Chiang, et al. (2010) uppgav att sjuksköterskorna menade att det råder en 
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skuldbeläggande kultur inom sjukvården. Misstag ses som en enskild individs ansvar 

och inte som en del i en strukturell process där misstagen beror på brister i systemet. 

 

Många sjuksköterskor uppgav att de fått dåligt samvete när de skrivit en avvikelse på en 

kollega och de oroade sig för att det skulle påverka deras arbetsrelation negativt 

(Brubacher, et al. 2011; Chiang, et al. 2010; Espin, et al. 2007). Sjuksköterskornas 

ovilja att rapportera en avvikelse var ännu större om kollegorna på avdelningen tidigare 

uppvisat negativa känslor när de blivit anmälda (Chiang, et al. 2010). Studien visade att 

sjuksköterskorna i högre grad avstod från att anmäla fel deras kollegor begått, 18,3 

procent av sjuksköterskorna valde att inte anmäla fel de själva begått och 36,8 procent 

valde att inte anmäla fel deras arbetskamrater begått. 

 

Många sjuksköterskor uppgav att de inte informerade patienterna om begångna fel 

såvida det inte lett till allvarliga konsekvenser (Braithwaite, et al. 2008; Keum Soon, et 

al. 2011; Petrova, et al 2010). Detta för att de inte ville riskera att förstöra förtroendet de 

byggt upp hos patienten. Sjuksköterskorna upplevde inte heller att ledningen 

uppmuntrade dem till att informera patienterna om misstag som skett (Braithwaite, et al. 

2008).  

 

En del av avdelningscheferna uppfattades som negativa till rapporting av avvikelser 

eftersom detta skulle kunna tyda på att deras avdelning framstod som inkompetent 

(Brubacher, et al. 2011; Chiang, et al. 2010).  Vissa avdelningschefer tog rapporterade 

avvikelser personligt och såg detta som kritik mot dem som chefer och hur avdelningen 

sköttes. 

 

 

Arbetskultur och organisatoriska faktorer   

Osynliga interna strukturer, kulturen på arbetsplatsen och stämningen mellan personalen 

har inverkan på individers vilja att anmäla avvikelser (Kagan & Barnoy, 2008; 

Moumtzoglou, 2010). Avdelningschefer sätter omedvetet upp normer för hur avvikelser 

ska hanteras (Kagan & Barnoy, 2008). Genom att inte själva vidarerapportera 

inlämnade avvikelser sände de signaler om att det inte är viktigt att anmäla incidenter på 

avdelningen. Därmed minskade sjuksköterskornas vilja att rapportera avvikelser. Vissa 

avdelningschefer valde att skyla över begångna fel och handskas med dem internt på 

avdelningen istället för att rapportera vidare. Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att 

deras avdelningschefer handskades med felen själva istället för att vidarebefordra de 

rapporterade incidenterna (ibid.).    

 

Flera sjuksköterskor framförde att misstagen som inträffade ofta hanterades informellt 

genom att sjuksköterskorna diskuterade incidenten med varandra eller på en 

arbetsplatsträff och att de skrev det i avdelningens dokumentationssystem (Espin, et al. 

2007). Dessa anteckningar syns dock inte i sjukhusets statistik för rapporterade fel och 

kan därmed inte heller ligga till grund för att genomföra eventuella förändringar på 

central nivå. 

 

Moumtzoglou (2010) uppgav att sjuksköterskorna inte kände sig bekväma med att 

rapportera avvikelser på avdelningen. Sjuksköterskorna menade att de inte hade en 

tradition av att anmäla avvikelser på avdelningen där de arbetade.  Sjuksköterskor med 

en positiv uppfattning om avvikelsehantering och hur sjukhuset hanterade rapporterade 
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avvikelser uppgav i större utsträckning att de anmälde när de begått ett misstag (Chiang, 

et al. 2010; Kagan & Barnoy, 2008). Lin och Mas (2009) studie visar att 

sjuksköterskors vilja att rapportera avvikelser var tre gånger så hög på privata sjukhus 

jämfört med statliga sjukhus. Lin och Ma (2009) anser att orsaken till detta kan vara att 

privata sjukhus har en öppnare och flexiblare miljö. Sjuksköterskor som arbetade på 

statliga sjukhus arbetade i en mer hierarkisk miljö och uppgav att det skulle riskera 

deras position på arbetsplatsen om de anmälde avvikelserapporter. Kagan och Barnoy 

(2008) menar att sannolikheten för en hög frekvens av avvikelser är större på en 

avdelning där det finns en rak och öppen dialog mellan avdelningschefer och 

vårdpersonal. Kagan och Barnoy (2008) betonar att förbättringsarbetet ska ligga på 

organisationsnivå istället för på den enskilda individen.   

 

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

beslut att avstå från att anmäla avvikelser. Osystematiska informationssökningar gjordes 

i Cinahl, PubMed och PsycInfo för att samla omvårdnadsforskning av vetenskaplig 

kvalitet. Utifrån dessa sökningar formulerades olika sökord för att stämma överens med 

litteraturstudiens syfte. De olika sökorden kombinerades med varandra för att få fram så 

många relevanta träffar som möjligt. Sökningar i dessa databaser kan ses som en styrka 

då dessa databaser täcker en stor del av sökområdet. Sökningarna i PsycInfo gav endast 

dubbletter av tidigare funna artiklar. 

 

Flera artiklar handlade om psykiatrisk vård, men dessa valdes bort då inklusionskriteriet 

var somatisk slutenvård. Avvikelser inom psykiatrin handlar till stor del om hot och 

våld och skiljer sig från de artiklar som berör avvikelsehantering inom somatisk 

slutenvård. Artiklar som handlade om sjuksköterskestudenter och avvikelserapportering 

exkluderades då problemet i dessa fall ofta handlar om brister i kommunikation mellan 

handledare och student, samt studentens reaktion och hantering av handledarens eller 

annan vårdpersonals misstag. Även de artiklar som handlade om barn exkluderades då 

merparten av artiklarna handlade om prematurvård och vilka misstag och risker som 

kunde uppkomma i samband med detta. Dessa artiklar kändes allt för specifika i relation 

till de andra artiklarna som valts där avvikelsehantering behandlades på ett mer 

generellt plan. Sökningarna avgränsades med fem år tillbaka i tiden för att få fram den 

mest aktuella forskningen inom området.  

 

Avvikelsehantering är ett relativt outforskat ämne i Sverige, därför hittades inga 

svenska artiklar. En artikel var publicerad i Israel, en i Jordanien, en i Malta, en i 

Storbritannien, en i Grekland, två i Australien, två i Sydkorea, två i Taiwan och två i 

Kanada. En svaghet med litteraturstudien är att det finns skillnader i systemet för 

avvikelserapportering mellan olika länder. En del har ett system där det är frivilligt att 

rapportera medan sjuksköterskor i andra länder är skyldiga att rapportera negativa 

händelser. Avvikelserapporterna skiljer sig även åt genom att vara anonyma, 

konfidentiella eller öppna. De anonyma avvikelserna lämnades in utan att den som 

gjorde anmälan behövde underteckna avvikelserapporten. Den konfidentiella rapportern 
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var endast tillgänglig för avdelningschefen och andra berörda parter. Det öppna 

systemet för avvikelserapportering innebär att handlingarna är offentliga för alla. 

Hanteringen för avvikelserapporering skiljer sig även åt genom att det finns olika vård- 

och säkerhetskulturer. Gemensamt för de granskade artiklar är dock att de har som 

utgångspunkt att avvikelserapportering är ett viktigt verktyg för att upptäcka fel och 

brister i organisationen och därmed öka patientsäkerheten. Resultatet visade även på 

liknande orsaker kring problem med bristande avvikelserapportering och vilka faktorer 

som påverkar sjuksköterskans beslut att inte rapportera avvikelser. Därför ansågs det 

även som en styrka att ha artiklar från olika länder.  

Antalet dubbletter vittnar om att sökorden varit relevanta och täckt in sökområdet, dock 

hade fler sökkombinationer möjligtvis kunnat rendera ytterligare relevanta träffar. De 

abstracts som lästes hade en titel som motsvarade studiens syfte. Detta kan ses som en 

nackdel då artiklar där titeln inte motsvarade syftet, men ändå kunnat har ett relevant 

innehåll kan ha blivit förbisedda.   

Av resultatartiklarna var nio kvantitativa, två var kvalitativa och två var både 

kvantitativa och kvalitativa. En jämnare fördelning av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar hade varit att föredra då problemet skulle bli belyst från olika synvinklar. Dock 

gav sökningarna övervägande kvantitativa träffar. En fördel med att använda sig av fler 

kvantitativa artiklar var att de i regel innefattar ett större antal informanter. 

Artiklarna granskades individuellt för att sedan jämföras gemensamt och diskuteras. 

Detta kan ses som en styrka då varje artikel sedan kunde diskuteras utifrån olika 

infallsvinklar som uppfattats vid den enskilda granskningen. De kategorier som 

utformade resultatet anses vara relevanta för litteraturstudiens syfte. 

 

      

Resultatdiskussion  

Artiklarna granskades enligt Willman, et al. (2011) bedömningsmallar för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativa och kvantitativa metoder. Till urval 1 

valdes 21 artiklar och efter urval 2 föll åtta artiklar bort. Av de artiklar som valdes bort 

efter urval 2 ansågs sju inte relevanta gentemot syftet och en bedömdes vara av låg 

kvalitet då bortfallet av enkätundersökningen i studien var 90 procent och underlaget 

ansågs därför vara för svagt. 13 artiklar bedömdes ha tillräckligt hög relevans för att 

utgöra litteraturstudiens resultat. Granskningarna av artiklarna resulterade i 11 artiklar 

med medelhög vetenskaplig kvalitet och två med hög vetenskaplig kvalitet. Alla 

resultatartiklar hade etiskt godkännande. Inga av valda artiklar presenterade sitt resultat 

ur ett genusperspektiv. Artiklarna belystes heller inte ur ett kulturellt eller etniskt 

perspektiv.   

 

Sjuksköterskorna arbetar i ett högt tempo med korta vårdtider och många patienter per 

sjuksköterska (Lin & Liang, 2007). Den stressiga arbetssituationen innebär att 

verksamheten är sårbar och patientsäkerheten kan äventyras (Choo, et al. 2010). 

Förutom sjuksköterskornas oro att inte hinna med sina arbetsuppgifter finns även 

rädslan för att begå misstag som i värsta fall kan få stora konsekvenser i form av 

mänskligt lidande.  
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Alla avvikelser måste anmälas, även tillbud som inte lett till någon skada för patienten 

(Kagan & Barnoy, 2008). Sjusköterskorna upplevde vid hög arbetsbelastning att de inte 

hann skriva avvikelser eller att de inte hade tid skriva dem så utförligt som rutinerna 

föreskrev då omvårdnaden av patienterna prioriterades (Brubacher, et al. 2011). 

Tidsaspekten gjorde sig också gällande då många sjuksköterskor uppgav att formulären 

var komplicerade att fylla i och tog mycket tid från övriga arbetsuppgifter 

(Moumtzoglou, 2010).  

 

Avvikelserapporter ska beskriva den bakomliggande orsaken till varför misstag 

uppkommit (Öhrn, 2009). Sjuksköterskorna kunde därför genom att skriva avvikelser 

öka patientsäkerheten och förbättra sin arbetssituation (Brubacher, et al. 2011; Kim, et 

al. 2011). Skrivs ingen avvikelse uppmärksammas inte de problem som inträffar vid hög 

arbetsbelastning och det finns inget underlag för att öka bemanningen och därmed 

minska stressen för sjuksköterskorna. Att skriva avvikelser handlar inte bara om att ta 

på sig skuld för något eller att peka ut någon annans misstag utan är en del i 

förbättringsarbetet.  

 

Avvikelserapportering är en del av sjuksköterkornas arbetsuppgifter likväl som att 

utföra andra omvårdnadsåtgärder (SOSFS 2005:28 kap. 2 § 1). Trots detta väljer många 

att inte skriva avvikelser (Dickson & Flynn, 2011). Espin, et al. (2007) beskrev att en 

bidragande faktor var att sjuksköterskor ofta var osäkra på vilka fel som skulle 

rapporteras och vad som definieras som en avvikelse. Incidenter som inte lett till några 

vårdskador för patienten ansågs svårare att identifiera som en avvikelse än allvarligare 

händelser som lett till skada för patienten (Chiang, et al. 2010; Kreckler, et al. 2009). 

Även avdelningscheferna ansåg att sjuksköterskorna ofta lämnade in felaktigt ifyllda 

rapporter som saknade viktig information (Braithwaite, et al. 2008). Samtidigt menade 

många sjuksköterskor att ledningens feedback var bristfällig (Moumtzoglou, 2010). 

 

Espin, et al. (2007) och Brubacher, et al. (2011) framhöll att det finns ett stort behov av 

kunskap och utbildning vad gäller avvikelsehantering. Utbildningen bör fokusera på vad 

som ska rapporteras, hur det ska rapporteras och vilka uppföljning sjuksköterskorna kan 

förvänta sig efter inlämnad rapport (ibid.). Okunskapen tyder på att sjuksköterskorna får 

för lite utbildning om avvikelser både under sjuksköterskeutbildningen och under 

yrkesverksam tid. Ökad kunskap kring vad som definieras som en avvikelse hade 

kunnat öka antalet anmälningar och därmed kunnat förbättra patientsäkerheten. 

 

Det är ledningens ansvar att säkerställa att det finns rutiner för att anmäla negativa 

händelser eller tillbud (SOSFS 2005:12 kap. 3 § 2). De faktorer som anses ligga bakom 

avvikelsen åligger det ledningen åtgärda, samt att följa upp effekten av dessa. Trots 

detta upplevde många sjuksköterskor att de sällan blev kontaktade av sina 

avdelningschefer efter att de lämnat in en avvikelse (Brubacher, et al. 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg då att budskapet var att avvikelserapportering inte var viktigt.  

 

Genom feedback och konstruktiv kritik kan individer hjälpa varandra att bli mer trygga i 

sin yrkesroll, samt få en ökad självinsikt och kompetens (Härenstam & Bejerot, 2010). 

Att få bekräftelse på skrivna avvikelser kan leda till att sjuksköterskan känner sig 

betydelsefull, samt att handlingarna är meningsfulla för ökad patientsäkerhet. Upplevs 

handlingarna meningsfulla finns det en ökad benägenhet för att skriva fler avvikelser 

(Brubacher, et al. 2011; Kagan & Barnoy, 2008).  
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Det systemorienterade perspektivet på avvikelserapportering eftersträvas inom vården 

(Öhrn, 2009). Avvikelserapportering ska syfta till att finna brister i organisationen som 

kan leda till att misstag sker. Fokus i avvikelserapportern ska ligga på en beskrivning av 

händelsen där det är av mindre vikt att identifiera vem eller vilka som låg bakom det 

inträffade (ibid.). I praktiken når dock inte alltid det systembaserade perspektivet ända 

fram. Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla för att råka ut för disciplinära åtgärder och 

att avvikelserapporten skulle framställa dem som inkompetenta, samt att de skulle 

riskera att förlora sina jobb (Lin & Ma, 2009; Mrayyan, et al. 2007). Trots att ledningen 

underströk att avvikelserapportering inte syftade till att skuldbelägga den enskilda 

individen, uppgav många sjuksköterskor att det råder en skuldbeläggande kultur inom 

sjukvården (Brubacher, et al. 2011; Chiang, et al. 2010). Flera sjuksköterskor påpekade 

att en del av avdelningscheferna tog rapporterade avvikelser personligt och att många 

rapporterade avvikelser kunde få avdelning och dess anställda att framstå som 

inkompetenta (Brubacher, et al. 2011). Känslan av att avvikelserapporter skuldbelägger 

den enskilda individen kan vara ett hot mot patientsäkerheten då inte de fel och brister 

som sker alltid får komma till kännedom.  

 

Flera sjuksköterskor valde att inte delge patienten information om det skett ett misstag i 

samband med deras vård (Keum Soon, et al. 2011; Petrova, et al 2010). De var oroliga 

för att detta skulle skada patientens förtroende för dem. I patientsäkerhetslagen [PSL] 

(SFS 2010:659 kap. 3 § 8) står det att sjuksköterskan är skyldig att informera patienten 

som har drabbats av en vårdskada om vad som skett och vilka åtgärder som tagits. 

Vidare fastslår hälso- och sjukvårdslagen [HSL] att ”vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården” (SFS 1982:763 § 2a i.s.). Informeras inte patienten om de incidenter som 

inträffar görs inte patienten delaktig i sin vård. Enligt den årliga Förtroendebarometern 

från Medieakademin är sjuksköterskor den yrkesgrupp som svenskar har störst 

förtroende för (Vårdförbundet, 2012). Sjuksköterskan förväntas att vara ärlig och verka 

för patientens bästa. Att inte informera patienter om incidenter som inträffat kan skada 

förtroendet mer än de eventuella negativa konsekvenser som kan uppkomma om 

sjuksköterskan informerar patienten om det inträffade misstaget.  

 

Sjuksköterkorna undvek ofta att skriva en avvikelse på misstag en kollega begått då de 

var rädda för att kollegan skulle ta illa vid sig och att det skulle påverka deras 

arbetsrelation (Brubacher, et al. 2011; Chiang, et al. 2010; Espin, et al. 2007). 

Sjuksköterskor var mer benägna att anmäla misstag de själva begått än att anmäla en 

kollegas misstag (Chiang, et al. 2010). Att ha goda relationer med sina arbetskollegor 

har positiv effekt på hälsa och välbefinnande, samt utgör ett stöd i belastande situationer 

i arbetslivet (Härenstam & Bejerot, 2011). Hur sjuksköterskor trivs på sin arbetsplats är 

bland annat beroende av vilken arbetsrelation sjuksköterskan har till sina 

arbetskamrater. Rädslan för att peka ut en kollega och oron över handlingens 

konsekvenser kan medföra att sjuksköterskor väljer att inte skriva en avvikelse på en 

kollega. Detta för att de anser att det inte är värt att äventyra arbetsrelationen. 

 

Kulturen på avdelningen hade stor betydelse för individers vilja att anmäla avvikelser 

(Kagan & Barnoy, 2008; Moumtzoglou, 2010). Shekelle, et al. (2011) beskriver miljöns 

och samanhangets betydelse för patientsäkerheten. Varje avdelnings sammansättning 

och miljö är unik och effekten och följsamheten av riktlinjer och förordningar skiljer sig 

åt. Det finns även skillnader i huruvida det finns en tradition av att anmäla avvikelser 
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(Moumtzoglou, 2010). Espin, et al. (2007) beskriver formella och informella system för 

att hantera misstag som skett. Enligt ett informellt system diskuteras incidenten som 

inträffat endast inom avdelningen. Även om detta kan medföra kortsiktiga positiva 

förändringar på den enskilda avdelningen då problemet tas upp och diskuteras, medför 

detta att resten av organisationen inte får möjlighet att lära av det begångna misstaget. 

Ett av huvudsyftena med att anmäla avikelser är att påvisa brister i systemet som kan 

ligga till grund för att genomföra eventuella organisatoriska förändringar. Fokus på 

patientsäkerhet ska genomsyra hela organisationen och de brister som sker i sjukvården 

bör behandlas på central nivå där åtgärder kan sättas in för att förbättra säkerheten för 

patienterna och vårdgivarna. 

 

Avdelningschefernas sätt att handskas med rapporterade avvikelser påverkade även 

sjuksköterkornas vilja att rapportera avvikelser (Kagan & Barnoy, 2008).  Fanns det inte 

en tradition av att anmäla avvikelser på avdelningen kände de sig heller inte bekväma 

med att rapportera avvikelser (Moumtzoglou, 2010). En ny sjuksköterska på en 

arbetsplats socialiseras in i den rådande kulturen (Shinyashiki, Mendes, Trevizan & 

Day, 2006). En professionell socialisering innebär en process inom vilken individen 

integreras och tillägnar sig attityder och värderingar och beteendemönster som 

utformats i den sociala strukturen (ibid.).  Sjuksköterskorna kan därför hamna i ett etiskt 

dilemma, att passa in i en organisation som har som tradition att inte anmäla avvikelser 

eller att följa de lagar och föreskrifter som finns och då riskera att ställa sig utanför 

gruppen.  

 

Vårdförbundet strävar efter att införa nolltolerans mot vårdskador (Vårdförbundet, 

2010). Detta kan leda till att sjuksköterskor är rädda för att erkänna begångna fel då 

nolltoleransen ger ett budskap om att inga fel accepteras i vården.  För uppnå en 

nollvision krävs det dock att sjuksköterskor skriver avvikelser på de misstag som de 

själva och andra gör för att kunna identifierar de brister som finns och återgärda dessa 

för att uppnå säkrare vård.   

 

Den nya patientsäkerhetslagen började gälla första januari 2011 och i den fastslås det att 

alla vårdgivare varje år ska lämna in en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 

patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts (Socialstyrelsen, 2011a). 

Patientsäkerhetsberättelse från Danderyds sjukhus AB från 2011 visar att antalet 

rapporterade avvikelser har ökat med 25 procent jämfört med 2010 (Hammar, 2012). 

Även Region Skånes patientsäkerhetsberättelse från 2011 visar att antalet anmälda 

avvikelser har blivit fler (Hallgårde, 2012). Även lex Maria anmälningarna till 

socialstyrelsen har ökat med 21 procent från 2008 till 2010 (Socialstyrelsen, 2011b).  

Detta vittnar om att kunskapen kring att rapportera avvikelser har ökat. Vårdgivare 

tvingas i och med den nya lagen att aktivt arbeta med frågan och vidta åtgärder för att 

förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelserna kan även på sikt fungera som 

ett underlag för att utvärdera och utveckla patientsäkerheten.  

 

Vissa avdelningar hade kommit längre med att se på avvikelserapportering och 

patientsäkerhet ur ett systemorienterat perspektiv (Lin & Ma, 2009). Personalen känner 

sig då trygga med att erkänna egna misstag de begått och att anmäla avvikelser då de 

upptäcker misstag som deras kollegor har begått. Kreckler, et al. (2009) visar i sin 

studie att rädsla för bestraffning och skuldkänslor inte var en faktor i sjuksköterskornas 

beslut kring rapportering av avvikelser. De menar att detta skulle kunna tyda på en ökad 
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acceptans för avvikelserapportering och att den skuldbeläggande är på väg bort (ibid.). 

En öppen diskussion kring avvikelsrapportering redan under sjuksköterskeutbildningen 

hade kunnat minska känslorna av skuld och inkompetens genom att 

sjuksköterskestudenterna tidigt förstår syftet med att anmäla avvikelser. För att kunna 

utveckla strategier för att öka avvikelserapportering är det nödvändigt att förstå varför 

sjuksköterskor avstår från att anmäla avvikelser. 

 

 

Konklusion 

Avvikelsehantering är ett viktigt redskap för att finna de brister inom sjukvården som 

hotar patientsäkerheten. Trots detta väljer många sjuksköterskor att inte rapportera 

avvikelser. Tidsbrist angavs som ett hinder för att anmäla avvikelser. Sjuksköterskorna 

uppgav att deras stressiga arbetssituation medförde att de inte hann skriva avvikelser 

eller att de inte hade tid att fylla i formulären så noggrant som de borde. Många 

sjuksköterskor ansåg sig ha bristande kunskaper i hur en avvikelse definierades. 

Incidenter som vållat skada för patienten anmäldes i hög utsträckning medan mindre 

allvarliga händelser och tillbud ofta förbisågs. Sjuksköterskor och avdelningschefer 

uppgav att de inte fått tillräcklig information och utbildning kring avvikelsehantering. 

Den bristfälliga uppföljningen gjorde att sjuksköterskorna fick uppfattningen om att det 

var meningslöst att skriva avvikelser då de sällan ledde till några förändringar inom 

verksamheten. Ledningens bristande intresse för inlämnade avvikelser sände enligt 

sjuksköterskorna signaler om att det inte var speciellt viktigt att skriva avvikelser. 

Sjuksköterskorna uppgav att rädslan för att anmälda avvikelser skulle leda till negativa 

konsekvenser gjorde att de avstod från att anmäla avvikelser. De uttryckte även oro för 

att skriva avvikelser på misstag en kollega begått då de inte ville riskera att deras 

arbetsrelation skulle påverkas negativt. Kulturen på arbetsplatsen inverkar på 

sjuksköterskornas beslut att anmäla avvikelser. På vissa avdelningar hanterades 

avvikelserna informellt genom att de diskuterades sinsemellan eller att det gjordes en 

anteckning om det begångna misstaget i avdelningens dokumentationssystem. För att 

sjuksköterskorna skulle känna sig trygga med att anmäla avikelser krävdes en öppen, 

rak och icke-skuldbeläggande arbetskultur. 

 

 

Implikation  

För att uppnå vårdförbundets vision om nolltolerans mot vårdskador är det viktigt att 

lösa problemet kring bristande avvikelserapportering. Med ökad kunskap kring faktorer 

som påverkar sjuksköterskan att avstå från att anmäla avvikelser kan åtgärder vidtas så 

att fler avvikelser rapporteras. Därför är vidare studier inom ämnet betydelsefullt.  

Upplevelser av stödet från kollegor och organisation då sjuksköterskan har begått ett 

misstag är ett relativt outforskat område som behöver kartläggas.   

 

Strävan efter förbättrad patientsäkerhet bör implementeras på alla plan inom sjukvården. 

Om alla personalgrupper arbetar mot samma mål med avvikelserapportering som 

verktyg identifieras de brister och systemfel som sker i vården. Det är av stor vikt att 

detta lyfts fram inom verksamheten så att alla blir medvetna om 

avvikelserapporteringens betydelse. Detta kan göras genom att det avsätts tid för 

reflektion kring inträffade avvikelser genom att öppet samtala och analysera orsaken till 
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det inträffade.  Det är även betydelsefullt att det bedrivs svensk forskning kring 

avvikelserapportering och den vård- och säkerhetskultur som råder på sjukhusen.  

 

Okunskapen kring avvikelsehantering är ett hinder för att identifiera och rapportera 

avvikelser. Det bör därför fokuseras mer på vad som utgör en avvikelse och hur dessa 

ska hanteras redan under sjuksköterskeutbildningen.  
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Tabell 2, Sökhistorik              Bilaga A1 

Datum 

 

Databas Sökord/Limits/Bool

ska Operatorer  

Antal 

träffar  

Lästa 

abstract 

Urval 1  Urval 2  

29/2  

2012  

Cinahl (MH ”Incident 

reports”) 

AND Nurs* 

Limits: Published 

date 2007-2012, 

Research article, 

English language 

129 21 7 4  

29/2 

2012 

Cinahl (MH “Risk 

management”) AND 

error reports 

Limits: Published 

date 2007-2012, 

Research article, 

English language 

9 2 0 0 

29/2 

2012 

Cinahl (MH “Mandatory 

Reporting” AND 

nurs* 

Limits: 2007-2012, 

Research article, 

English language 

24 5 2 1 

29/2 

2012 

Cinahl Error AND report 

AND Nurs* 

Limits: 2007-2012, 

Research article, 

English language 

74  9 (3)* 4 (3)* 4 (1)* 

29/2 

2012 

Cinahl (MH “Incident 

reports”) 

AND Nurs* AND 

attitude* 

Limits: 2007-2012, 

Research article, 

English language 

46  9 (9)* 1 (9)* 0 (4)* 

5/3  

2012 

Cinahl (MH “Patient safety” 

)AND “Error 

report*” AND Nurs* 

Limits: 2007-2012, 

Research article, 

English language 

22  1 (3)* (3)* 0 (3)* 

5/3 

2012 

Cinahl (MH “Incident 

reports”) AND 

Perception  

Limits: 2007-2012, 

Research article, 

English language 

16  3 (3)* 1 (3)* 1 (3)* 

*Tidigare lästa abstract och dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom 

paranters.   



 

 

Tabell 2, Sökhistorik                      Bilaga A2 

Datum 

 

Databas Sökord/Limits/Boolska 

Operatorer  

Antal 

träffar  

Lästa 

abstract 

Urval 

1  

Urval 

2  

29/2  

2012  

PubMed "Risk 

Management"[Mesh] 

AND Incident reports 

AND Nurs* 

Limits: Abstract, 

English, published in 

the last 5 years 

 

52  11 (4)* 1 (4)* 1 (3)* 

29/2  

2012  

PubMed  ((incident reports) AND 

attitude) AND nurs* 

Limits: Abstract, 

English, published in the 

last 5 years 

 

29  3 (4)* (4)* 0 (4)* 

29/2 

2012 

PubMed  (error reports) AND 

Nurses 
Limits: Abstract, 

English, published in the 

last 5 years 

 

68  9 (2)* (2)* 0 (1)* 

29/2 

2012 

PubMed (Incident report) AND 

perception 
Limits: Abstract, 

English, published in the 

last 5 years 

 

30  5 (3)* 2 (3)* 1 (3)* 

5/3 

2012 

PubMed “Mandatory reporting” 

(MeSH) AND nurs* 
Limits: Abstract, 

English, published in the 

last 5 years 

 

64 5 1 0 

5/3 

2012 

PubMed  (incident reporting) 

AND attitude 
Limits: Abstract, 

English, published in the 

last 5 years 

 

44  4 (8)* 1 (8)* 1 (7)* 

 

*Tidigare lästa abstract och dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom 

paranters.    

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga B1 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare  Titel Syfte  Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet  

2011 

 

Kanada  

 

Cinahl 

Brubacher, J.R., 

Hunte, G., 

Hamilton, L., & 

Taylor, A.  

Barriers to and 

incentives for safety 

event reporting in 

emergency 

departments 

 

Syftet med studien var 

att identifiera faktorer 

som hindrar 

avvikelserrapportering 

och faktorer som 

uppmuntrar till 

rapportering.  

Kvalitativ studie.  

Semistrukterade 

telefonintervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades och 

bearbetades i ett 

kvalitativt dataprogram. 

Data samlades in under 2 

perioder. Den första 

perioden var mellan juli 

2007 till april 2008. Den 

andra perioden var 

mellan mars till 

december 2008.     

106 sjuksköterskor från 

94 olika sjukhus deltog i 

studien.   

 

Faktorer som utgjorde hinder för att 

rapportera avvikelser delades in i 6 

olika kategorier: Tidsbrist, 

uppfattningen om att det var 

meningslöst, rädsla för påföljder, 

brist på utbildning kring 

avvikelserapportering, oro för att 

avvikelserna ansågs vara ett tecken 

på inkompetens och svårigheter att 

få tag på formulär för att anmäla 

avvikelser. 

Hög 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga B2 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 

 

Författare Titel Syfte  Metod                            

Urval                           

Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet  

2007 

Kanada 

Cinahl 

 

Espin, S., 

Regehr, G., 

Levinson, W., 

Baker, R., 

Biancucci, C., & 

Lingard, L.  

Factors Influencing 

perioperative 

nurses` error 

reporting 

preferences.    

Syftet var att 

undersöka 

omfattningen och 

resultatet av 

sjuksköterskors tankar 

kring 

avvikelserapportering.   

Kvalitativ studie.  

Anonyma 

semistrukturerade 

intervjuer utformade 

efter grounded theorys 

metod.  

Selektivt urval från en 

perioperativ avdelning. 

13 kvinnliga 

sjusköterskor med 

varierande  

erfarenheter deltog i 

studien.  

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

för analys.  

Efter att ha tagit del av fyra olika 

scenarier med 52 teoretiska 

incidenter bedömdes 30 av dessa 

som avvikelser, 8 av dessa skulle 

de ha anmält genom det formella 

avvikelsehanteringssystemet och 

ytterligare 10 skulle ha anmälts 

informellt. 

En anledning till detta var att 

sjuksköterskorna ansåg att det 

endast var deras skyldighet att 

anmäla avvikelser som låg inom 

deras egen profession. De ansåg 

sig inte ha kompetens eller 

mandat för att avgöra fel 

begångna av kirurger. 

Medel  

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B3 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare  Titel  Syfte  Metod 

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskaplig 

kvalitet  

2008 

 

Australien 

 

PubMed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braithwaite, J., 

Westbrook, M., & 

Travaglia, J.  

Attitudes toward the 

large-scale 

implementation of an 

incident reporting 

system.  

 

 

Syftet var att utvärdera 

användning och attityder 

om ett nyinfört 

avvikelserapporterings 

system. 

Kvantitativ studie. 

 

Studien genomfördes i New 

South Wales efter införandet 

av att nytt 

avvikelserapporteringssystem. 

 

Anonyma webbaserade  

frågeformulär delades ut för 

att utvärdera detta system. 

Deltagarna bjöds in till att 

delta i undersökningen via 

mail. Informanterna 

uppmanasdes att följa länkad 

hemsida och fylla i 

frågeformuläret.  

 

2185 hälso- och 

sjukvårdspersonal deltog i 

studien. Av dess var 13,3 % 

läkare, 54,2 % sjuksköterskor 

och 32,5 % var övrig hälso- 

och sjukvårdpersonal.  

 

Majoriteten av informanterna 

bedömde att informationen 

kring det nya systemet varit 

god. De flesta hade bibehållit 

liknande grad av 

avvikelserapportering sedan det 

infördes. 

 

Studien visar att det fanns 

brister i utformningen av 

avvikelserapporternar och 

uppföljningen av dessa.  

 

Sjuksköterskor var mer 

benägna att anmäla avvikelser 

än läkare och annan 

sjukvårdspersonal.  

 

42 % av informanterna uppgav 

att de arbetade i en icke 

skuldbeläggande miljö medan 

35 % upplevde det motsatta. 

Medel 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B4 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare; Titel Syfte  Metod  

Urval  
Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet  

2010 

 

Taiwan 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiang, H., Lin, 

S., Hsu, S., & Ma, 

S.  

Factors determining 

hospital nurses’ 

failures in reporting 

medication errors in 

Taiwan 

Syftet med studien var 

att undersöka de faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskor i Taiwan 

att rapportera 

läkemedelsfel.  

Kvantitativ studie.  

 

Tvärsnitsstudie med 

frågeformulär. 

 

Sjuksköterskor som varit 

anställda i mindre än 3 

månader exkluderades från 

studien.  

 

838 sjuksköterskor på 5 

olika sjukhus i Taiwan 

deltog i studien.  

 

1000 frågeformulär delades 

ut tillsammans med ett 

introduktionsbrev som 

förklarade tillämpningen av 

studien. Varje vecka 

samlade forskarassistenten 

in de ifyllda formulären.  

Efter 3 månader var 872 

formulärer ifyllda. Av dessa 

analyserades 838 formulär. 

 

Sjuksköterskor som själva varit 

inblandade i att begå 

läkemedelsmisstag var mindre 

benägna rapportera avvikelser. 

Sjuksköterskorna ville inte 

riskera att skada förhållandet till 

sina kollegor genom att anmäla 

fel de begått. De uttryckte även 

oro för att drabbas av påföljder 

om de rapporterade egna misstag.  

 

Sjuksköterskorna som uppgav att 

de inte anmälde avvikelser hade 

ett lägre förtroende för 

arbetsledningen än de som 

rapporterade avvikelser i högre 

utstäckning. 

Medel  

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B5 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare Titel  Syfte  Metod                   

Urval                          

Bortfall                    

         

Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2008 

Israel  

Cinahl 

Kagan, I., & 

Barnoy, S. 

Factors associated 

with reporting of 

medication errors 

by israeli nurses. 

Syftet var att studera 

avvikelserapportering 

bland israeliska 

sjuksköterskor, samt 

deras åsikter om 

avvikelserapportering 

och vilken påverkan 

dessa har på 

patientsäkerheten.  

Kvantitativ studie.  

Frågeformulär delades 

ut till 235 legitimerade 

sjuksköterskor som 

deltog i 

vidareutbildning. 

Urvalet bestod av 201 

sjuksköterskor. 

Arbetserfarenheten 

varierade från 1 till 45 

år. 

60 % av sjuksköterskorna uppgav 

att de rapporterade egna misstag, 

91% uppgav att de anmälde fel 

som begåtts av sina kollegor. En 

hög frekvens av rapporterade 

avvikelser innebar att en större 

andel upptäckta misstag inte 

anmäldes. En hög frekvens av 

rapporterade incidenter renderade 

missnöje hos avdelningschefen 

och oro för att avdelningen skulle 

få dåligt rykte. 

 I de fall avdelningschefen 

genomförde förbättringar som 

resultat av avvikelserapporterna 

var frekvensen av 

avvikelserapporter högre. 

Medel 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B6 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 

Författare Titel  Syfte  Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2011 

 

Cinahl 

 

Korea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keum Soon, 

K., Kwon, S-

H., Jin-A, K., 

& Sunhee, C.  

Nurses’ perceptions of 

medication errors and 

their contributing 

factors in south Korea 

Syftet med studien 

var att identifiera 

koreanska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

felmedicinering.  

Kvantitativ studie.  

 

Tvärsnittsstudie  

 

Sjuksköterskor med minst 1 års klinisk 

erfarenhet på sjukhus fick delta i studien. 

Frågeformulär delades ut tillsammans 

med ett introduktionsbrev och 

svarskuvert med förbetalt porto.  

 

220 sjuksköterskor från 7 olika sjukhus 

deltog i studien. Deltagarna ombads att 

identifiera bidragande faktorer för 

medicineringsfel, rapportering och 

strategier för att förebygga 

felmedicinering.  

 

Totalt delades 330 frågeformulär ut. 224 

av dessa skickades tillbaka. 4 av de 

återlämnade formulären innehöll mer än 

30 % saknad data. Slutligen analyserades 

220 frågeformulär till studien.   

Faktorer som bidrog till 

avvikelser var avancerad 

läkemedelshantering, 

administrering av läkemedel 

utan ordentlig kontroll. 

 

Endast ett fåtal informerade 

patienter och anhöriga om 

begångna misstag.  

 

Sjuksköterskorna angav oro 

för  

negativa konsekvenser, 

okunskap om vad som 

klassas som avvikelse och 

vilja att täcka upp för 

kollegor som skäl för att inte 

anmäla avvikelser. 

Medel  

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B7 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

 

Korea 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim, J., An, K., & 

Yoon, S.H.  

Nurses` perception of 

error reporting and 

patient safety culture 

in Korea.  

Syftet var att beskriva 

frekvensen av avvikelser 

samt sjuksköterskans 

uppfattning om säkerhet 

på sin arbetsplats. Syftet 

var även att undersöka 

om sjuksköterskans 

arbetserfarenhet, 

position, ålder, kön, 

sysselsättningsgrad och 

avdelning påverkar 

denna uppfattning.  

Kvantitativ studie 

 

En beskrivande 

korrelationsstudie 

genomfördes. 

 

Frågeformulär skickades 

till 960 sjuksköterskor 

från 8 

universitetssjukhus i 

Korea.   

 

886 sjuksköterskor från 

dessa 8 sjukhus deltog i 

studien.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

tyckte att det var obehagligt att 

rapportera avvikelser och att ta upp 

frågor om patientsäkerhet. Många av 

dem uttryckte att de var osäkra på 

när de skulle rapportera avvikelser. 

 

Feedback och diskussion kring 

anmälda avvikelser ansågs 

bristfällig och sjuksköterskorna fick 

inte gehör när de tog upp aspekter 

på vården som kunde riskera 

patientsäkerheten. 

Hög  

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B8 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare  Titel  Syfte  Metod 

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskaplig 

kvalitet  

2009 

 

Storbritanni

en  

 

PubMed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreckler, S., 

Catchpole, K., 

McCulloch, P., & 

Handa, A. 

Factors influencing 

incident reporting in 

surgical care.  

 

 

Syftet var att utvärdera 

avvikelserapporteringen 

på en kirurgisk 

avdelning.  

Kvantitativ studie. 

 

Anonyma webbaserade 

frågeformulär.  

 

72 läkare och 

131sjuksköterskor på 4 

olika sjukhus tillfrågades 

att delta i studien. Av 

dessa fullföljde 55 läkare 

och 82 sjuksköterskor på 

4 olika sjukhus studien. 

Sannolikheten att en avvikelse 

anmäls beror på tre faktorer: 

personalens kunskap om systemet 

för avvikelsehantering, förmåga att 

identifiera avvikelser samt att 

överkomma psykologiska och 

faktiska hinder för att rapportera 

avvikelser. Sjuksköterskor har större 

benägenhet att anmäla avvikelser 

samt att identifiera misstag än 

läkare. Incidenter som leder till 

allvarliga konsekvenser anmäls 

oftare än fel som kunde lett till 

skada men som upptäckts i tid. 

Vissa incidenter rapporteras inte 

formellt men diskuteras på 

arbetspaltsträffar i syfte att förbättra 

verksamheten. Faktorer som 

tidsbrist, rädsla, bristfällig feedback 

samt okunskap om vad som utgör en 

avvikelse utgör hinder för att skriva 

en avvikelse, av dessa var det dock 

ingen faktor som var särskilt 

framträdande. 

Medel 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B9 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare  Titel Syfte  Metod  

Urval 

Bortfall  

Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2009 

 

Taiwan 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lin, Y., & Ma, S.  Willingness of nurses 

to report medication 

administration errors 

in southern Taiwan: 

across-sectional 

survey  

Syftet med studien var 

att undersöka 

förekomsten av 

medicineringsfel och 

sjuksköterskors vilja att 

rapportera dem.  

Kvantitativ studie.  

 

En tvärsnittsstudie på 14 

sjukhus genomfördes. 

650 frågeformulär 

delades ut och 605 

sjuksköterskor deltog 

frivilligt i studien.  

Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor som 

arbetade som 

avdelningschefer och 

specialistsjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna var mer benägna 

att anmäla avvikelser om det inte 

ledde till påföljder och angav oro för 

att bli bestraffade och att det skulle 

påverka deras årliga utvärdering 

som orsak till att inte anmäla 

avvikelser. 

 

Det fanns skillnader i frekvens av 

avvikelser beroende på 

utbildningsgrad och om sjukhusen 

var statligt eller privat finansierat. 

Medel  

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   BilagaB10 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

Författare  Titel  Syfte  Metod 

Urval 

Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
 

2010 

 

Grekland 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moumtzoglou, A. Factors impeding 

nurses from reporting 

adverse events. 

Syftet var att undersöka 

orsakerna till varför 

grekiska sjuksköterskor 

är ovilliga att rapportera 

avvikelser.  

Kvantitativ studie. 

 

Slumpmässigt urval 

 

En sjuksköterska på varje 

sjukhus utsågs som 

ansvarig för att 

administrera utdelningen 

av frågeformulären. 

350 frågeformulärer 

delades ut till 

sjuksköterskor på 14 

olika sjukhus. På grund 

av personalens ovilja att 

svara på formulären 

analyserades endast 214. 

Hinder för att rapportera avvikelser 

utgjordes av faktorer som rädsla för 

att bli anmäld, besvärliga system för 

att rapportera avvikelser, dålig 

uppföljning från ledningen samt 

tidsbrist.  

Medel 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga B11 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 
 

 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

 

Jordanien 

 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrayyan, M.T., 

Shishani, K., &  

Al-Faouri, I. 

Rate, causes and 

reporting of 

medication errors in 

Jordan: Nurses´ 

perspectives.  

Syftet var att beskriva 

jordanska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

situationer relaterat till 

läkemedelsfel.  

Kvantitativ studie.  

 

Beskrivande 

korrelationsstudie. 

 

Sjuksköterskor som 

arbetat mindre än 6 

månader exkluderades 

från studien. 

 

1400 frågeformulär 

delades ut till 24 olika 

sjukhus. 

Sjuksköterskorna 

rekryterades med hjälp 

från 

personalavdelningen.   

 

799 sjuksköterskor från 

dessa 24 sjukhus deltog i 

studien.   

 

Varje sjuksköterska begår i 

genomsnitt 2,2 misstag gällande 

läkemedelshantering. Av dessa 

misstag rapporterades endast 42,1 

%. Faktorer som påverkade 

sjuksköterskornas beslut att inte 

anmäla avvikelser var rädsla för 

bestraffning och förlust av 

anställning.  

 

En anledning till att inte rapportera 

avvikelser var att det rådde 

oklarheter kring när läkemedelsfel 

skulle rapporteras. 

Medel 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod                    Bilaga B12 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 

Författare  Titel Syfte  Metod  

Urval 

Bortfall  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet  

2009 

 

Australien 

 

Cinahl 

Travaglia, J.F., 

Westbrook, M.T., 

& Braithwaite, J.  

Implementation of a 

patient safety incident 

management system 

as viewed by doctors, 

nurses and allied 

health professionals. 

 

Syftet var att jämföra 

sjukvårdspersonalens 

utvärdering av ett 

nyligen infört 

avvikelserapporteringssy

stem.  

Kvalitativ och kvantitativ. 

 

Webbaserade frågeformulär. 

Frågorna utformades efter 

grounded theorys metod. 

Uppmuntran till att fylla i 

frågeformuläret skickades via 

mail. Personalen fick 

anvisningar till att följa länken 

för att komma till hemsidan och 

fylla i frågeformuläret. 

Papperskopior fanns 

tillgängliga för de som inte 

hade tillgång till en dator.     

 

2185 hälso- och 

sjukvårdspersonal deltog i 

studien. Av dess var 13,3 % 

läkare, 54,2 % sjuksköterskor 

och 32,5 % var övrig hälso- och 

sjukvårdpersonal. 

880 av dessa besvarade den 

kvalitativa frågan. Av dessa 

880 var 620 sjuksköterskor, 66 

doktorer och 194 övrig hälso- 

och sjukvårdspersonal.  

 

Systemet ansågs vara 

förvirrande och komplicerat 

samt att det var tidskrävande. 

En del sjuksköterskor uppgav 

att de blivit uppmanade av 

kollegor och avdelningschefer 

att inte skriva avvikelser. 

Feedback på skrivna 

avvikelser ansågs bristfällig. 

Medel 
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Petrova, E., 

Baldacchino, D., 

& Camilleri, M.  

Nurses' perceptions of 

medication errors in 

Malta. 

Syftet var att identifiera 

maltesiska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

felmedicinering, de 

faktorer som kan bidra 

till att felen begås, samt 

de hinder som finns för 

att rapportera dem.   

Kvalitativ och 

Kvantitativ studie.  

 

Mellan december 2004 

och januari 2005 

samlades data in med 

hjälp av frågeformulär.  

 

43 sjuksköterskor som 

arbetade på medicinska 

vårdavdelningar vid ett 

statligt sjukhus på Malta 

tillfrågades att delta i 

studien. 38 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Sjuksköterskorna hade 

minst 1 års erfarenhet av 

medicinska avdelningar.  

 

Den vanligaste orsaken till 

läkemedelsfel var läkarnas otydliga 

handstil, utmattade sjuksköterskor, 

distraktioner och avbrott vid 

läkemedelsadministrering.  

 

Sjuksköterskorna angav rädsla för 

skuldbeläggning. Majoriteten av 

sjuksköterskorna informerade inte 

patienterna om felen som begåtts av 

rädsla för att det skulle påverka 

patienters och anhörigas förtroende 

för dem. 

 

Krångliga administrationssystem 

ansågs även vara ett hinder för att 

rapportera avvikelser. 

Medel  

 


