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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Patientsäkerheten brister ibland i vården men är så viktig för den enskilda 

individens mående och tillfrisknande, begreppet innebär att patienter inte ska komma till 

skada eller att vårdåtgärder uteblir som patienten är i behov utav. Olika faktorer kan påverka 

att oförutsedda händelser inträffar som kan medföra en patientsäkerhetsrisk, för att dessa 

faktorer skall kunna uppmärksammas rapporteras händelser in som avvikelser av involverad 

personal. Det saknas studier gjorda på vilka områden som identifieras bland dessa avvikelser. 

Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av avvikelser som rapporterats in samt antal per år 

och analysera vilka områden som identifieras bland avvikelserna inom intensivvården för att 

främja patientsäkerheten. 

Metod: En registergranskning med tematisk analys av 212 avvikelser inrapporterade i 

sjukhusets interna avvikelsesystem. 

Resultat: Studien visar att de avvikelser som rapporterats till största del består av undvikbara 

vårdskador, 85 %, samt 15 % oundvikliga vårdskador. De områden som förekommer rör 

mestadels läkemedelsförseelser samt bristande följsamhet kring riktlinjer. Det är många olika 

faktorer som identifierats som potentiella orsaksområden men arbetsmiljö, kompetensbrist, 

den mänskliga faktorn samt organisatoriska faktorer är de återkommande områden som 

identifierats. 

Slutsats: Resultaten från denna studie visade att arbetsmiljö är en faktor som är starkt 

förknippad med patientsäkerhet. Majoriteten av alla negativa händelser som inträffar är 

undvikbara då det till största del är läkemedelsbetingade eller en brist på följsamhet av 

etablerade rutiner på avdelningen. De oundvikbara händelser som inträffat är till största del 

beroende på organisatoriska faktorer och därmed ej något som vårdpersonal hade kunnat 

förändra utgången av.  
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ABSTRACT 
Background: Sometimes patient safety is lacking in care, but it is very important for the 

individuals care and recovery, the concept means that patients should not be harmed or lack 

nursing care that the patient is in need of. Various factors can affect the occurrence of 

unforeseen events that may be a patient safety risk, so for these factors to be noticed, events 

are reported as deviations of the staff involved, no studies have been done on what these 

deviations have for common areas. 

Purpose: The purpose was to describe which types of deviations that were reported over time 

and to analyze what common areas there is for the deviations reported in intensive care units 

to improve patient safety. 

Method: A registries study of 212 deviations from the hospitals internal deviation-database 

with a thematic analysis. 

Result: The deviations reported consists of avoidable medical errors, 85%, and 15% of 

unavoidable medical errors. The common areas that occur are drug misconducts and lack of 

adherence to guidelines. There are different factors that have been identified as potential 

causes, but the working environment, lack of competence, the human factor and 

organizational factors are the recurring areas identified. 

Conclusion: The working environment is a factor that is strongly associated with patient 

safety. The majority of all deviations that occur are avoidable as they are drug misconducts or 

lack of adherence to established guidelines on the department. The unavoidable medical 

errors occurred due to organizational factors and are therefore not something that healthcare 

personnel could have changed the outcome of. 
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BAKGRUND 

Definition av patientsäkerhet 

Patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, innebär att patienter inte ska komma till skada 

eller att vårdåtgärder uteblir som patienten är i behov utav (Socialstyrelsen, 2017a). Dessutom 

definieras patientsäkerhet även som möjligheten till att minska och undvika misstag eller 

skador på patienter genom att ta till aktiva handlingar. Det handlar om den medicinska 

skyldigheten och de lagar vårdpersonal skall förhålla sig efter och att arbeta för att 

säkerhetsställa patientens rätt till säker vård (Kim, 2011). En hög patientsäkerhet 

kännetecknas genom att både personal och patienter tillsammans är delaktiga i det 

förebyggande arbetet (Socialstyrelsen, 2017b).  

 

Specialistsjuksköterskans roll och etiska perspektiv 

Patientsäkerhet är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och beskrivs inom hälso- och 

sjukvården som ett begrepp till att förebygga och minimera påföljderna av negativa händelser 

samt att rapportera in dessa och att vid behov optimera patientens rehabilitering från 

händelsen (Ödegård, 2013). Bland sjuksköterskors syn på patientsäkerhet kan ingen koppling 

ses mellan ålder, kön, utbildningsnivå, kontinuerlig utbildning, organisationens kvalitet eller 

sjuksköterskans självinsikt (Durgun & Kaya, 2018) däremot delar sjuksköterskor oftast 

värdering-, tro- och beteendenormer kring patientsäkerhet (Feng, Bobay & Weiss, 2008). För 

att stärka patientsäkerheten identifierar sjuksköterskor vikten av multiprofessionella team, 

checklistor, god kommunikation, bra bemanning och tillgång till material, individuellt ansvar 

för att uppdatera sina kunskaper inom professionen samt kontinuerlig utbildning av 

personalen (Gutierres et al., 2018). 

 

En specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetar med dem svårt sjukaste patienterna och 

arbetar konstant med medicinsktekniska produkter för att vårda patienter med sviktande 

organ. I kompetensbeskrivning är det förtydligat att sjuksköterskan ska förebygga 

komplikationer genom att individuellt anpassa vården till patienten. En hög patientsäkerhet 

upprätthålls genom att specialistsjuksköterskan ska arbeta aktivt med riskanalyser och 

avvikelserapportering och även med andra vårdenheter kunna delta och initiera rutiner och 

riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan ska ge vård med förtroende 

av mänskliga rättigheter och arbeta för att personalens och patienternas miljö är säker genom 

att övervaka och utveckla den (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Samhällsperspektiv 

För att den enskilda individen ska få en trygg och god vård är patientsäkerhet en essentiell del 

för att detta ska uppnås. Verksamheter inom hälso- och sjukvården ska kunna utreda och 

förebygga säkerhetsrisker genom att samhället har en skyldighet att ge dem de rätta 

förutsättningarna (Statens offentliga utredningar, 2008). Negativa händelser inom vården 

speglas ibland inte sanningsenligt genom medierna vilket kan ge samhället en negativ bild av 

sjuksköterskor. Detta bidrar till att professionen får en negativ stämpel och att samhället 

tappar tillit till sjuksköterskorna i Brasilien och Portugal (Forte, Pires, Martins, Padilha, 

Schneider & Trindade, 2019). Emellertid framkommer det att i Sverige finns en stor 

tillförlitlighet till sjuksköterskor och samhället litar på deras kompetens att ge god vård med 

hänsyn till patientens individuella behov och värdighet genom evidensbaserade kunskaper 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna inhämta 

kunskap, analysera, utvärdera och omsätta denna kunskap till kliniken (Easter & Tamburri, 

2018). Organisationen kan genom god bemanning och minskad stress bidra till minskad 

utbrändhet för sjuksköterskor vilket i sin tur leder till att patientsäkerheten stärks 

(Prapanjaroensin, Patrician & Vance, 2017). I en svensk studie var det 8,6 % av patienterna 

som ådrog sig en vårdskada under vårdtiden och det blev i genomsnitt sex extra vårddygn, 

vilket ger onödigt lidande för patienten och slöseri av samhällets resurser (Soop, Fryksmark, 

Köster, & Haglund, 2008). En del av säkerheten i vården handlar om att ha ett fungerande 

avvikelsesystem för att belysa information om brister och således kunna använda denna 

kunskap till att förebygga framtida brister i vården (Statens offentliga utredningar, 2008).  

 

Avvikelserapportering 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap 6 § 4 påpekas att patientsäkerheten ska 

kunna förbättras genom att händelser som medför eller kan medföra risker för patienten 

rapporteras av alla professioner; en avvikelse. Sjuksköterskor spelar en unik, men osynlig, roll 

i att upptäcka, avbryta och korrigera medicinska misstag, för att kunna minska förekomsten 

av negativa händelser (Gaffney, Hatcher & Milligan, 2016). Att undvika förekomsten av 

dessa händelser till fullo är dock i princip omöjligt, det är således viktigt att ha en öppenhet 

kring inrapportering av avvikelser hos personalgruppen och att inte skuldbelägga, vilket 

avdelningschefen kan bidra till genom ett bra klimat och ett gott etiskt förhållningsätt i 

organisationen (Kielty, 2017; Abdi, Delgoshaei, Ravaghi, Abbasi & Heyrani, 2015; 

Kangasniemi, Vaismoradi, Jasper & Turunen, 2013). Om patientsäkerhetsklimatet istället är 

svagt bland personalen på avdelningen kan ett signifikant samband med dåliga resultat för 
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patienten ses (Göras, Unbeck, Nilsson & Ehrenberg, 2017). Avvikelserapportering minskar 

även om sjuksköterskor är nöjda och tillfredsställda av arbetet som de utför (Boamah, Spence 

Laschinger, Wong & Clarke, 2018). 

 

Riskförebyggande åtgärder 

Sjuksköterskor påverkas positivt av bra ledarskap hos chefer med ett gott etiskt 

förhållningssätt vilket leder till organisatoriskt engagemang och ett positivt synsätt kring 

patientsäkerheten (Lotfi, Atashzadeh‐Shoorideh, Mohtashami & Nasiri, 2018; Göras, Unbeck, 

Nilsson & Ehrenberg, 2017). Genom utbildning och förbättrade arbetsförhållanden kan 

patientsäkerheten stärkas genom att exempelvis öka personalantalet, förbättra arbetstider och 

att ge en bättre arbetsmiljö (Forte, Pires, Martins, Padilha, Schneider & Trindade, 2019), för 

att förbättra vården krävs även öppenhet, arbetslivserfarenhet och ett gott utvecklingsarbete 

kring patientsäkerhet (Chang et al., 2016). 

 

Det finns således starka samband mellan sjuksköterskors arbetsförhållanden och 

patientsäkerhet, med andra ord ger sjuksköterskor med en normal arbetsbelastning säkrare 

vård (Stone et al., 2007; Magalhães, Dall'Agnol & Marck, 2013; Magalhães et al., 2017; 

Fagerström, Kinnunen & Saarela, 2018). Dock kan på kort sikt en hög patientsäkerhet 

bibehållas trots hög arbetsbelastning och låg förutsägbarhet (Welp, Meier & Manser, 2015). 

Avdelningschefer bär ansvar för att se över arbetsbelastningen då det skulle förbättra 

sjuksköterskornas arbetsstress, produktivitet samt tillfredsställelse och då kunna ge 

patienterna den vård som de är behov av (Alghamdi, 2016). Sjuksköterskor upplever att 

kommunikationsflödet främst störs och avbryts av andra kollegor, patienten, närstående och 

andra externa resurser i samband med överlämning vilket även medför att rapporteringen tar 

längre tid och påverkar således patientsäkerheten (Tobiano, Whitty, Bucknall & Chaboyer, 

2017) och bör således försöka undvikas. 

 

Tidigare forskning inom patientsäkerhet och intensivvård 

Intensivvård är en dyr verksamhet att bedriva och kräver mycket personal. Patienter som 

vårdas inom intensivvården är högmonitorerade, vårdas i en stressfull miljö och kräver 

mycket medicinteknisk utrustning. Personalen arbetar bedside hos patienten, känslan av att 

patienten ej får något eget utrymmet är påtaglig, mycket lampor och larm ljuder och bidrar till 

en orolig patient (Svenska intensivvårdsregistret, 2018). Viss teknologi som patienten behöver 

vara uppkopplad till kan vara svår att använda, dessa är inte nödvändigtvis anpassade efter 
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icke tekniska personer, det är viktigt att utbildning ges av den teknik som omger patienten för 

att vården kring patienten ska bli säker (Ruppel & Funk, 2018). Genom utbildning ökade 

personalgruppens initiativ till kommunikation, tankar, auktoritet och mod att diskutera 

patientsäkerhet och påpeka om patientsäkerheten känns osäker hos enskilda patienter. Detta 

ledde till att åtgärder som gynnar patientsäkerheten förbättrades efter utbildningsprogrammet 

(Amiri, Khademian & Nikandish, 2018). 

 

Patientens säkerhet kan påverkas av misslyckanden i läkemedelsadministrationer, som kan 

bero på flertal olika anledningar; distraktion, bristande uppmärksamhet, störd i arbetet, stress 

eller trötthet vilket är individuella faktorer. Men även organisatoriska brister som exempelvis 

otillräckliga arbetsplatsförhållanden, otillräcklig kunskap hos personal, bristande rutiner och 

personalbrist (Magalhães, Kreling, Chaves, Pasin & Castilho, 2019; Souza et al., 2019). Den 

mänskliga faktorn spelar ofta stor roll i samband med patientsäkerheten inom intensivvården, 

faktorer såsom; mentalt påfrestande miljö, tidspress, snabba informationsflöden och att bli 

avbruten i sitt arbete (Scanlon & Karsh, 2010). 

 

Den höga arbetsbelastningen som förknippas med vårdandet av intensivvårdspatienter 

påverkar förekomsten av avvikelserapportering (Oliveira, Garcia & Nogueira, 2016), 

arbetsbelastningen är även starkt förknippad med den kvalité som vården hade och således 

den skadliga effekten på patientsäkerheten (Steyrer, Schiffinger, Huber, Valentin & Strunk, 

2013; Chang, Yu & Chao, 2019). Starka samband i avvikelserapportering inom 

intensivvården ses mellan trötthet, hög arbetsbelastning och arbetsmiljön (Montgomery, 

2007). Flertalet höginkomstländer har publicerat studier där forskning har påvisat att patienten 

har skadats under sin vårdtid, vilket i vissa fall har resulterat i; permanent skada, förlängd 

vårdtid eller död (WHO, 2017).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Det begrepp som kommer att användas som ramverk i denna studie är patientsäkerhet, i hälso- 

och sjukvården är detta ett centralt begrepp med målet att ge en tillförlitlig och fungerande 

organisation (Ödegård, 2013). Definitionen av patientsäkerhet inkluderar att arbeta 

förebyggande kring medicinska misstag och undvikbara negativa händelser, detta för att 

skydda patienterna från vårdskador (Kim, Lyder, McNeese-Smith, Leach & Needleman, 

2015). I Patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som “skydd mot vårdskada” (SFS, 

2010:659, kapitel 1: § 6) och vårdskada definieras “som lidande, kroppslig eller psykisk skada 
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eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 

vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 2010:659, kapitel 1: §5). Avvikelse 

definieras som en oväntad händelse som har inträffat och kan vara antingen ett tillbud eller en 

negativ händelse. Negativa händelser kan därefter delas in i undvikbara och oundvikbara 

händelser, där undvikbara exempelvis är vårdrelaterade infektioner eller läkemedelsfel och 

oundvikbara exempelvis en behandling som har en beräknad risk för komplikation som 

uppstår (Öhrn, 2016). I sjuksköterskans profession ingår det att ge alla patienter trygg, säker 

och jämlik vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), det ingår i professionen att 

uppmärksamma potentiella brister eller negativa händelser som uppdagats i organisationen 

och rapportera dessa för att kunna förbättra patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) i kapitel 6: §4. Vid negativa händelser definieras begreppet patientsäkerhet 

till att minimera förekomsten och effekterna av dessa händelser vilket svarar för syftet i denna 

studie (Ödegård, 2013).   

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att patientsäkerheten ibland brister i vården men är så viktigt för 

den enskilda individens mående och tillfrisknande samt att sjuksköterskans arbetsmiljö är en 

bidragande faktor för avvikelserapporteringen. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

kap 6 § 4 påpekas det att olika faktorer kan påverka att oförutsedda händelser inträffar som 

kan medföra en patientsäkerhetsrisk, för att dessa faktorer skall kunna uppmärksammas 

rapporteras händelser in som avvikelser av involverad personal och utreds därefter av berörda 

parter för att kunna urskilja vad som gjort att denna specifika händelse inträffade. Det finns få 

studier om vad för avvikelser som skrivs och vad det är för olika områden som identifieras på 

en intensivvårdsavdelning i Sverige. Det finns ett behov av att ur ett omvårdnadsperspektiv 

studera vilka avvikelser som rapporterats för att kunna stärka patientsäkerheten vilket 

resultatet från denna studie kan bidraga till för att kunna få djupare kunskap, tydligare 

åtgärdsplaner, öppna diskussioner och förståelse för de händelser som ägt rum vilket kan 

hjälpa enheten och då bidra till säkrare vård. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka typer av avvikelser som rapporterats in samt antal per år och 

analysera vilka områden som identifieras bland avvikelserna inom intensivvården för att 

främja patientsäkerheten. 
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Frågeställningar 

1. Vilka typer av avvikelser har intensivvårdsavdelningen rapporterat in i 

avvikelsesystemet? 

2. Vilka områden identifieras bland de inrapporterade avvikelserna från 

intensivvårdsavdelningen? 

3. Fanns det någon skillnad på antalet inrapporterade avvikelser per år under 

tidsperioden 2016–2019 från intensivvårdsavdelningen? 

 

METOD  

Design 

En kvantitativ metod med en registergranskning har använts i denna studie. Denna 

kvantitativa metod har valts för att kunna granska ett större antal skrivna avvikelser i 

avvikelsesystemet och för att dataanalysen med denna metod är mindre tidskrävande vilket är 

relevant sett till den korta tidsramen för studien, vilket gör att denna metod svarar för studiens 

syfte (Billhult, 2017). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval har tillämpats då det svarar för studiens syfte (Danielson, 2017), alla 

avvikelser som är inrapporterade i avvikelsesystemet på en intensivvårdsavdelning under åren 

2016–2019 har granskats, då dessa årtal är de enda som finns redovisade i det elektroniska 

avvikelsesystemet. Avvikelser som är skrivna av andra enheter, men berör den valda 

intensivvårdsavdelningen, kommer inkluderas till materialet men kommer att redovisas som 

ett eget område och ej analyseras då det inte är studiens fokus. Inklusionskriterier för denna 

studie är (1) inrapporterade avvikelser från den valda avdelningen och (2) alla yrkesgruppers 

inrapporterade avvikelser från år 2016 till 2019. Exklusionskriterier för denna studie är (1) de 

avvikelser som är från 2019 som fortfarande under bearbetning och (2) avvikelser som inte är 

inrapporterade elektroniskt.  

 

Det var 215 avvikelser som inkluderades i studien, av dessa fick tre avvikelser exkluderas 

från materialet vilket resulterade i ett bortfall på 1,4 %. Ett oplanerat bortfall registrerades 

från 2017 där en registrerad avvikelse var en dubblett med en annan och ett planerat bortfall 

på två avvikelser från 2019 då dessa ej var färdigbearbetade av handläggaren. Detta bortfall 

anser författarna inte kommer påverka studiens resultat (Billhult, 2017). 



 12 

Kontext  

Data samlades in i ett enskilt rum på universitetssjukhuset där författarna suttit avskilt från 

andra. Genom en stationär dator har författarna använt sjukhusets intranät för att få tillgång 

till avvikelsesystemet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Materialet som har granskats i denna studie är händelser där sjukvårdspersonal 

uppmärksammat risk eller potentiella risker för patienten och dess säkerhet. Dessa händelser 

har registrerats elektroniskt i ett avvikelsesystem av personalen, därefter skickats vidare till 

handläggare där dessa bearbetats och kategoriserats för att slutligen arkiveras i 

statistikprogrammet Statistical Analysis System (SAS), där ärendena slutligen blir offentliga. 

De inrapporterade ärendena har granskats av författarna i SAS, där avvikelserna redan är 

avidentifierade och tillgängliga för all personal på sjukhuset.  

 

Tillvägagångssätt 

 Efter att tillstånd inhämtats av verksamhetschefen (bilaga 1) kunde datainsamlingen påbörjas. 

Datamaterialet har inhämtats från sjukhusets statistikprogram, SAS. Materialet har därefter 

granskats genom att författarna läser avidentifierade ärenden direkt i SAS, ärendena är då utan 

någon patientinformation och personuppgifter till skaparen utav händelsen, därför behöver 

inga deltagare bli tillfrågade eller informerade om studien utan tillstånd från 

verksamhetschefen anses tillräckligt. Alla ärenden från den valda intensivvårdsavdelningen 

mellan åren 2016–2019 har granskats. De avvikelser som granskats i SAS har redan ett 

ärendenummer som använts som kod. Därefter har respektive avvikelse granskats en i taget 

och transkriberats till ett Excel-dokument vilket författarna skapat som är uppbyggt enligt 

SAS-programmet; kod, årtal, allvarlighetsgrad, veckodag, tidpunkt, arbetspass, typ av 

händelse, riskvärde, händelsebeskrivning, varför och åtgärd. Detta Excel-dokument ligger 

sedan till grund för den tematiska analysen som har genomförts för att identifiera olika 

områden bland avvikelserna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap. 6 §17 står det att hälso- och sjukvårdspersonalen 

skall arbeta med skydd för personlig hälsa, säkerhet och människors liv.  Studien kommer att 

granska avvikelser där patientuppgifter kan finnas men eftersom materialet är avidentifierat 

direkt och kodat med ett ärendenummer i SAS behöver författarna inte avidentifiera själva 
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vilket gör att materialet ej kan kopplas ihop med enskilda personer eller personal på 

avdelningen, det gör att studien skyddar den enskilda människan. Belmontrapporten (Polit & 

Beck, 2016) består av tre principer där “göra gott”-principen handlar om att deltagarna inte 

ska komma till skada vilket denna studie kommer att tillämpa genom att arbeta med 

avvikelser som är avidentifierade från studiens start. Avvikelser är känsligt även för 

personalgruppen då det är dem som skriver avvikelserna och det kan även handla om deras 

egna “säkerhetsmisstag”. Materialet kommer att granskas objektivt och utan värdering på den 

enskilda individen, materialet behandlas på grupp- och organisationsnivå. Avvikelserna är 

publika inom sjukhusets intranät och författarna kommer under bearbetningen av materialet 

analysera avvikelserna på sjukhuset för att de oanalyserade avvikelserna inte ska komma ut 

till obehöriga. Materialet kommer under hela analysprocessen att hanteras med försiktighet 

när det bearbetas för att inte obehöriga ska få tillgång till materialet.  

  

I ICN: etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskrivs det att 

sjuksköterskan ska övervaka och utveckla patientsäkerheten och även att patienternas 

integritet och säkerhet ska skyddas. Författarnas syn på studien är inte att se negativt på 

avdelningen som helhet och vad det är som felar utan att kunna uppmärksamma 

återkommande säkerhetspåverkan för att organisationen ska kunna utvecklas. 

 

Bearbetning och analys 

En induktiv tematisk analys har använts för att besvara studiens syfte, denna analys 

tillämpades för att kunna arbeta utan förutbestämda områden vilket gjorde att analysen styrdes 

av det material som samlats in (Castleburry & Nolen, 2018). En pilotanalys genomfördes av 

fem avvikelser där materialet lästes igenom av båda författarna var för sig och därefter 

jämfördes bearbetningen och analysen av materialet för att urskilja om resultatet blev 

densamma. Efter att ha genomfört pilotanalysen beslutade författarna att genomföra den 

tematiska analysen av studiens material tillsammans för att stärka studiens validitet då 

resultatet från pilotanalysen skiljdes åt för mycket. Det som skiljdes åt var uppfattningen av 

händelseförloppen i avvikelserna samt hur dessa därefter tolkades, resultatet blev därför mer 

tillförlitligt när författarna genomförde analysen tillsammans och kunde diskutera 

avvikelserna. Frågeställning ett och två har bearbetats med tematisk analys. Där avvikelserna 

har lästs igenom och därefter analyserats i fem steg; hitta/fastställa ärendenummer/koder, 

därefter har texten i avvikelserna transkriberats, områden sökts i texten och dessa namngetts, 

följt av en analysering och slutligen dras en slutsats av det insamlade materialet (Castleburry 
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& Nolen, 2018). Frågeställning tre har bearbetats med en deskriptiv analys med hjälp av SAS. 

Alla tre frågeställningar presenteras i tabellform och med hjälp av cirkeldiagram, 

stapeldiagram och organisationskarta som författarna sammanställt själva. 

 

I statistikprogrammet SAS var de inrapporterade ärendena indelade i huvudkategorier och 

underkategorier innan granskningen påbörjades. Statistikprogrammet är uppbyggt enligt olika 

organisationsnivåer, där författarna först fick välja vilken avdelning/enhet på sjukhuset som 

skall granskas därefter kommer de första huvudkategorierna; händelseklassificering, 

intern/externt, konsekvenser av händelsen, kön, orsak, resultat av orsaksutredning, 

sannolikhet, typ av händelse, veckodag, åtgärd och ärendet initierat av. Därefter valdes 

kategorin “händelseklassificering” för att komma vidare till underkategorierna; behandling (ej 

läkemedel), bemötande, diagnostik/utredning, information/kommunikation till 

patient/närstående, informationsöverföring mellan vårdaktörer, IT/telefoni, journalhantering 

(ej remisshantering), laboratorium, läkemedel, patientidentitet, provtagning, steriltgods, 

tillgänglighet, transport-patient, vård och vårdrådgivning/bedömning. 

 

Semantiska områden kommer att användas, vilket innebär att författarna har använt områden 

som definierats under granskningens gång och inte haft förutbestämda områden. Det gör att 

ett realistiskt synsätt kan hållas genom processens gång som gick från att skildra till att tolka 

och analysera (Braun & Clark, 2006). Författarna har läst varje enskild avvikelse tillsammans 

och analyserat materialet för att hitta ett område som skildrade innehållet. De ärenden som 

rapporterats in på en annan tidpunkt, än den faktiska tidpunkten för händelsen, har redigerats 

till att skildra det faktiska händelseförloppets rätta tidpunkt i studiens material. Därefter lästes 

de framtagna områdena igenom tre gånger för varje avvikelse för att säkerhetsställa att dem 

svarade för avvikelsens innehåll. En organisationskarta framställdes där de identifierade 

områdena blev indelade i huvudområden, subområden och underområden, dessa benämningar 

diskuterades fram mellan författarna. Därefter sammanställdes antalet avvikelser per område 

som sedan angivits under varje grupp i organisationskartan. Slutligen gjordes en analys på 

vilka avvikelser som passade in i undvikbara och oundvikbara händelser (Öhrn, 2013).  

 

RESULTAT 
Av 215 stycken avvikelser var det tre avvikelser som exkluderades (1,4% bortfall). Det var en 

avvikelse år 2017 som föll bort då den var registrerad som dubblett samt två avvikelser år 
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2019 som exkluderades då de ej var färdigbearbetade. I denna studie har således 212 stycken 

avvikelser inkluderats. 

 

Typ av avvikelser 

De olika typer av avvikelser som rapporterats in i statistikprogrammet SAS är avvikelser som 

klassificeras i olika kategorier där Avvikelser (n=107) är det flest inrapporterade ärendena och 

där Vårdskada (n=5) är den minst representerade, (se Figur 1). De arbetspass då avvikelserna 

ägde rum eller dokumenterades var flest på dagpassen (n=84) och lägst på nattpassen (n=52). 

Det var 15 avvikelser som ej hade en känd tidpunkt vid inrapporteringen, (se Figur 2).  

 

 

 

 

Figur 1. Typ av händelse i statistikprogrammet SAS. 
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Risk för vårdskada Avvikelser Vårdskada
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Figur 2. Det arbetspass då avvikelserna ägde rum eller dokumenterades. 
 
 

Avvikelserna som granskats i SAS har även olika allvarlighetsgrad och arkiveras utifrån 
graderingen; Mindre, Måttlig, Betydande och Katastrofal, (se Tabell 1). 

 
 
Tabell 1. Allvarlighetsgrad på händelsen som inrapporterats i SAS. 

År Mindre Måttlig Betydande Katastrofal n 

2016 8 1 1 - 10 

2017 33 25 3 1 62 

2018 43 25 5 1 74 

2019 48 15 3 -  66 

 

Av de 212 analyserade avvikelserna bedömdes 85 % av dem vara undvikbara och 15 % av 

dem oundvikbara. När dessa avvikelser sedan analyserades var för sig berörde de undvikbara 

avvikelserna till största del läkemedelsbetingade, 41%, följt av brister kring följsamheten till 

rutiner, 34 %, därefter fel handhavande av medicinteknisk utrustning eller kompetensbrist 

84 st

61 st

52 st

15 st

Dag Kväll Natt Ej känd
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kring utrustningen, 14%. Bristande kommunikation, rapport samt dokumentation anses orsaka 

5% av de negativa händelserna som rapporteras, och de avvikelser där patientens anhöriga 

berördes uppskattas vara 3 %. De oundvikbara händelserna härrörde till största del av 

organisatoriska faktorer vilket var 52 %, såsom prioriteringar i vården, platsbrist och brister i 

lokalen. Därefter följer trasig medicinteknisk utrustning, 18 %, och avsaknad av rutiner eller 

brister i etablerade rutiner, 17 %, samt patienttransporter bistod till 9 % av de oundvikbara 

skadorna. 

 

Identifierade avvikelseområden 

De områden som identifierats efter den tematiska analysen var sex stycken avvikelseområden; 

Läkemedel, Skriftlig/muntlig information, Organisation, Medicinteknisk utrustning/produkt, 

Riktlinjer och Övrigt. Området Övrigt innehåller 59 stycken avvikelser som är registrerade av 

annan avdelning eller instans men rör den valda intensivvårdsavdelningen. Då dessa 

avvikelser ej är skrivna av den valda avdelningen, vilket är studiens fokus, så har dessa ej 

bearbetats ytterligare. De avvikelser som härrörde Läkemedel hade till största del att göra med 

att den medicintekniska produkten för läkemedel var felaktigt inställd, såsom dos vikt eller 

läkemedelsprotokoll samt att ordinationen ej har följts eller att ordinationen varit felaktig. Det 

näst mest förekommande området Riktlinjer bestod till största del av bristande följsamhet 

kring etablerade rutiner på avdelningen medan det även fanns avvikelser där det var en 

avsaknad av riktlinjer eller att riktlinjerna var bristfälliga alternativt skiljde sig åt mellan olika 

enheter på sjukhuset vilket ledde till oklara riktlinjer för personalgrupperna på de olika 

enheterna. Det tredje mest förekommande området är medicinteknisk utrustning/produkt där 

det största subområdet är handhavande/felinställd medicinteknisk utrustning av personalen 

samt att utrustningen eller produkten varit trasig (se Figur 3). 
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Figur 3. Organisationskarta över identifierade händelseområden. 
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De områden som identifierats efter den tematiska analysen över orsaksområden var 

densamma som för händelseområden; Läkemedel, Skriftlig/muntlig information, 

Organisation, Medicinteknisk utrustning/produkt, Riktlinjer och Övrigt. Även här innehåller 

området Övrigt 59 stycken avvikelser som är registrerade av annan avdelning eller instans 

men rör den valda intensivvårdsavdelningen, men då dessa avvikelser ej är skrivna av den 

valda avdelningen, vilket är studiens fokus, så har dessa ej bearbetats ytterligare i denna 

analys. Under analysen av orsaksområden är området Riktlinjer den mest förekommande där 

orsaken till att riktlinjerna ej följts är stress, att personalen möjligtvis ej vetat om och således 

ej följt riktlinjerna eller på grund av trötthet. Den näst mest förekommande är området 

Läkemedel där den största orsaken till att avvikelser upprättas är stress där en bristande 

arbetsmiljö med många bollar i luften och att flertalet patienter blir försämrade samtidigt samt 

den mänskliga faktorn där det egentligen inte finns någon orsak till varför ett misstag eller fel 

begåtts. Det tredje mest förekommande området är Medicinteknisk utrustning/produkt där de 

flesta avvikelser som rapporterats oftast beror på att personalen har en kompetensbrist kring 

utrustningen eller att utrustningen/produkten varit trasig (se Figur 4). 
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Figur 4. Organisationskarta över identifierade orsaksområden.
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Antal per år 
Det var en markant skillnad på antalet inrapporterade avvikelser mellan år 2016 (n=10) och 

2018 (n=84), men med ett medelvärde på 53 avvikelser per år. Men det var ett jämlikt antal 

med inrapporterade ärenden under åren 2017–2019 med endast 12 avvikelsers skillnad, (se 

Figur 5). 

 

 
Figur 5. Antalet avvikelser inrapporterade per år. 

 
DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva vilka typer av avvikelser som rapporterats in över tid och 

analysera fram områden bland avvikelserna inom intensivvården för att främja 

patientsäkerheten. Studien visar att de avvikelser som rapporterats in från enheten till största 

del rör läkemedel samt bristande följsamhet kring riktlinjer, vilket klassas som undvikbara 

händelser. De avvikelser som berörde läkemedel hade till största del att göra med stress i 

samband med koppling av läkemedel eller inställning av medicinteknisk utrustning för 

läkemedelsinfusioner. Den bristande följsamheten kring rutiner var orsakad av stress, trötthet 

och kompetensbrist hos personal. Det skiljde relativt mycket i det totala antalet inrapporterade 

avvikelser från det första året mot det antal som rapporterats in de efterföljande åren.  
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Resultatdiskussion 
Typ av avvikelser 

Typen av ärenden som rapporterats in var till största del klassificerade i SAS som Avvikelser 

därefter Risk för vårdskada och till sist Vårdskada. Det är positivt att vårdskada är minst i 

antal då det är de enda händelserna som faktiskt har lett till en skada för patienten och således 

bidragit till en direkt hotad patientsäkerhet. De inrapporterade avvikelserna ägde till största 

del rum under dagpassen vilket förvånade författarna då de föreställt sig att nätterna skulle 

vara de pass då flest negativa händelser skulle ägt rum. Detta för att det finns mindre resurser 

under natten och trötthet hos personalen är en påtaglig faktor som kan bidra till att potentiella 

händelser uppstår, vilket riskerar att hota patientsäkerheten. Misslyckanden i 

läkemedelsadministrationer sker till största del på grund av stress eller trötthet (Magalhães et 

al., 2019), dessa faktorer förekommer i mindre eller större utsträckning hos personalen både 

under dag-, kväll- och nattpass, denna studie visar dock att flest avvikelser har rapporterats in 

från dagpassen. 

 

De olika allvarlighetsgraderna som finns i SAS är Mindre, Måttlig, Betydande och Katastrofal 

vilket är en tabell som avvikelseutredaren fyller i, en anställd på sjukhuset som ansvarar för 

avvikelsehantering. Avvikelseutredaren tar hänsyn till sambandet med hur stor sannolikhet 

det är för återupprepning av denna typ av händelse samt hur allvarlig händelsen är som då 

leder till den poäng som slutligen ger en allvarlighetsgrad i tabellen. Det är bra att majoriteten 

av de inrapporterade ärendena har erhållit en låg poäng då det visar att den negativa händelsen 

har gett en mindre påverkan på patientens säkerhet. De två ärenden som var katastrofala har 

utredaren kommit fram till att det var oundvikbara händelser och att inget hade kunnat 

påverka utgången för patienten annorlunda.  

 

 Av de 212 analyserade avvikelserna i denna studie bedömdes 85 % av dem vara undvikbara 

och 15 % av dem oundvikbara. I höginkomstländer anses uppskattningsvis 50 % av 

vårdskadorna vara undvikbara medans i låg och medelinkomstländer är det ungefär 83% av 

vårdskadorna som tros vara undvikbara, den ledande orsaken till vårdskada världen över är 

inkorrekt läkemedelsbehandling (WHO, 2019). Det är en hög procent som tros vara 

undvikbara vårdskador vilket leder till onödig skada och lidande för patienter och 

vårdpersonal samt ett hot mot dess säkerhet. I och med detta kan man se det som en positiv 

och en stor möjlighet till förbättringsarbeten som inom vården kan införas för att minska 

antalet undvikbara vårdskador. 
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Identifierade avvikelseområden 

I studiens resultat var det sex stycken huvudområden som återfanns bland de 212 avvikelserna 

som analyserades, där det mest förekommande området blev Riktlinjer och därefter 

Läkemedel. Bristande följsamhet kring rutiner är en stor det av studiens resultat och där 

handlar det om att exempelvis att transportsrespiratorer inte har varit återställda efter 

användning vilket kan leda till överförande av smitta till annan patient eller fördröjning av 

undersökning eller behandling för patienter vilket ger en patientsäkerhetsrisk. Bristande 

följsamhet till rutiner samt brister kring läkemedelshanteringen leder till en påverkan på 

patientsäkerheten (Magalhães et al., 2019; Souza et al., 2019), i denna studie har 

läkemedelshanteringen som har felat till största del handlat om att ordinationer ej följts, är 

felordinerade eller att läkemedelsadministreringen har blivit fel.  

 

I den tematiska analysen över orsaksområden var det mest förekommande området Riktlinjer 

där orsaken till den bristande följsamheten är Stress, Kompetensbrist och Trötthet. Tätt 

därefter kommer avvikelserna kring Läkemedel, där orsakerna anses vara Stress, Mänskliga 

faktorn och Kompetensbrist. WHO (2019) har sett att potentiella faktorer för 

läkemedelsmisstag är trötthet, dålig arbetsmiljö och brist på personal. I denna studie ses dock 

trötthet inte som den mest förekommande faktorn till att läkemedelsmisstag sker utan trötthet 

bidrar i större utsträckning till att rutiner ej följs. Bristande kommunikation och bristande 

rapport är även dessa några av orsakerna till de negativa händelser som rapporterats in, dessa 

studieresultat stärks då det även har påvisats i flera andra studier att sjuksköterskor upplever 

att kommunikationen blir störd och avbryts vid överrapportering och att detta är en risk för 

patientsäkerheten (Birmingham, Buffum, Blegen & Lyndon, 2015; Tobiano, Whitty, Bucknall 

& Chaboyer, 2017). Även för vårdteamet är god kommunikation viktigt för att planera 

patientens vård och för att kommunicera med anhöriga samt patienten för att inkludera dem i 

vården (Manias, 2010). 

 

Platsbrist och hög arbetsbelastning är några orsaker som återkommer i denna studie och även 

andra studier påvisar att organisatoriska brister påverkar sjuksköterskan och det i sin tur 

patientsäkerheten (Magalhães et al., 2019).  Organisationen ska sträva efter att förbättra 

arbetsförhållandena för personalen och minska utbrändheten bland sjuksköterskor, detta 

genom en högre bemanning och förbättrade arbetstider, vilket kommer stärka 

patientsäkerheten (Forte, Pires, Martins, Padilha, Schneider & Trindade, 2019; 

Prapanjaroensin, Patrician & Vance, 2017). Genom denna studie stärks dessa argument då det 
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är stress, mänskliga faktorn, hög arbetsbelastning och platsbrist som är de vanligast 

förekommande orsakerna till att avvikelser sker. Vilket är saker som organisationen kan 

påverka positivt genom att ändra arbetsförhållandena och med en god bemanning. Det är 

viktigt att den som är personalansvarig löpande utvärderar bemanningen på 

intensivvårdsavdelningen då arbetsbelastningen kan svänga fort och därmed avdelningens 

behov av personal (Neuraz et al., 2015). 

 

Antal per år 

När antalet inrapporterade ärenden mellan 2016 jämförs mot det totala antalet inrapporterade 

ärenden för de resterande granskade åren är det en stor skillnad mellan dem vilket tros bero på 

att det elektroniska avvikelsesystemet startade år 2016 vilket då bidrog till att det inte hanns 

skrivas många. Författarna tror även att det kan vara flertal avvikelser som inte skrevs i början 

när avvikelsesystemet startades då det fanns brister i kunskapen hos personalen om hur 

systemet fungerade och vad som skulle skrivas. Det finns sannolikt flertalet avvikelser som 

inte skrivs av personalen av andra anledningar och faktorer. Detta kan eventuellt bero på 

tidsbrist, stress eller att det glöms bort att skrivas, vilket inte är bra då varje avvikelse är viktig 

till att förändring kan ske och för att händelsen inte ska inträffa igen så att patientsäkerheten 

stärks. 

 

Klinisk relevans 

Den kliniska verksamheten skulle kunna ta vara av studiens resultat för att göra åtgärdsplaner 

för att förbättra exempelvis läkemedelshanteringen genom förbättrade rutiner och omfördela 

resurser. Detta för att kunna förbättra patientsäkerheten och därmed kunna stärka personalen 

och intensivvårdssjuksköterskans profession genom att känna att man ger bra och trygg vård i 

sitt arbete. Sjuksköterskor spelar en unik, men osynlig, roll i att upptäcka, avbryta och 

korrigera medicinska misstag, för att kunna minska förekomsten av negativa händelser 

(Gaffney, Hatcher & Milligan, 2016). Om det skulle bli förbättringar och att mindre 

avvikelser uppstår hoppas författarna att sjuksköterskan således skall kunna minska sin roll att 

ha koll på misstag och kunna använda sin tid och kompetens där det behövs utan att 

patientsäkerheten blir påverkad. Sedan går inte endast att skylla på arbetsbelastningen hos 

personalen utan det är oftast en påverkan av många olika faktorer som ännu inte har studerats 

tillräckligt för att kunna dra en slutsats (Carlesi, Padilha, Toffoletto, Henriquez-Roldán & 

Juan, 2017). 
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Samhälle, individ och vården 

Sjuksköterskor har ett flertal lagar som de måste jobba efter och detta gör att samhället har en 

förväntning på att dem kan sitt jobb och inte gör misstag. Patientsäkerhetslagen är en av dem 

och den yttrar att hälso- och sjukvårdspersonalen skall arbeta med skydd för personlig hälsa, 

säkerhet och människors liv och att händelser som medför eller kan medföra risker för 

patienten rapporteras av alla professioner (SFS, 2010:659).  Denna studie påvisar vad som 

inträffar och vad orsakerna skulle kunna bero på för att kunna förbättra patientsäkerheten och 

då ge samhället ett större förtroende för vården. Det som måste has i åtanke är att alla 

människor gör misstag och det är mänskligt att fela, det föreligger dock att i största möjliga 

utsträckning undvika dessa faktorer. Det är därför viktigt att risksituationen identifieras, som i 

denna studie, för att skyddsmekanismer ska implementeras så att dessa inte leder till allvarliga 

konsekvenser (Öhrn, 2016). Det är viktigt också att ha ett öppet klimat om 

avvikelserapportering hos personalgruppen och då inte beskylla den enskilda individen då 

dessa händelser aldrig kommer kunna undvikas fullständigt. Detta kan avdelningschefen bidra 

till genom att ge ett bra etiskt förhållningssätt och ett bra klimat på avdelningen (Kielty, 2017; 

Abdi et al., 2015; Kangasniemi et al., 2013). 

 

Begreppet som använts som ramverk till denna studie var patientsäkerhet och genom denna 

studie har författarna analyserat avvikelser där vårdpersonal har varit med om händelser där 

dem tycker att patientsäkerheten har blivit äventyrad. Själva definitionen av patientsäkerhet är 

att arbeta preventivt kring medicinska misstag och undvikbara negativa händelser, detta för att 

skydda patienterna från vårdskador (Kim et al., 2015) och detta har studiens resultat hjälpt till 

med genom att belysa vad som tros fela. Studiens resultat visar att patientsäkerheten har blivit 

påverkad flest gånger vid följsamhet kring rutiner och vid läkemedelshanteringen. 

Läkemedelshanteringen har en direkt koppling till patientsäkerheten för den enskilda 

patienten då det är vid subområdet felinställd medicinteknisk utrustning/koppling är att 

läkemedel inte har givits eller att för stor mängd har givits till patienten. Författarna vill 

belysa att detta är en undvikbar företeelse och ett problem för patientsäkerheten så genom att 

undvika dessa negativa händelser skulle den framtida patientsäkerheten stärkas. 

 

Förhoppningsvis kommer studiens resultat kunna ge en bidragande kunskap till att vårdetiken 

ökar. Genom att belysa dessa resultat ska de förhoppningsvis kunna bidra till att det sätts in 

medel där det behövs och då styrka den etiska principen om att vårdpersonal inte ska skada 

och att det ska arbetas för en rättvis vård till alla människor. Genom att dessa etiska principer 
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skulle styrkas är förhoppningen att patienter och anhöriga som vistas inom intensivvården får 

en bra bild av verksamheten och då bidrar till att samhället får en mer betryggande bild av 

vården. Författarna har inte genomfört denna studie för att visa negativt vad personalen gör 

för fel inom vården utan istället belysa de områden där avvikelser sker för att se det som 

lärorik kunskap för att händelser i framtiden kan undvikas genom utveckling av 

förbättringsarbeten. 

 
Metoddiskussion 

En av studiens styrkor är det låga bortfallet, på endast tre avvikelser, i och med detta så anses 

bortfallet inte ha en negativ påverkan på studiens resultat och därigenom bedöms resultatet 

trovärdigt (Billhult, 2017). Det som tros ha påverkar det låga bortfallet är att studien haft 

relativt få exklusionskriterier och inklusionskriterierna har varit väldigt öppna vilket gör att 

studien har kunnat tagit med alla de avvikelser som funnits i det elektroniska systemet som ej 

varit under bearbetning. En av studiens svagheter är avvikelser inrapporterade från andra 

instanser och enheter, då det var många till antalet, som ej bearbetats då det ej var studiens 

fokus. 

 

Tillvägagångssättet för studien fungerade bra och svarade för dess syfte i och med den korta 

tidsramen för studien (Billhult, 2017), vilket gör att upplägget som författarna gjorde med att 

ha ett Excel-dokument som bas innan transkriberingen var en styrka för att hålla koll på 

materialet. Studien hade kunnat förbättras om det hade gått att sortera ut de avvikelser som 

skrivits av andra enheter och instanser då dessa ej var i fokus för denna studie och således fick 

dessa lämnas utanför ytterligare bearbetning i resultatet. 

 

Validiteten anses vara hög därför att innan materialet till studien samlades in så genomfördes 

en pilotstudie för att upptäcka vilken analysmetod som skulle passa studien bäst. Författarna 

kom där fram till att materialet för studien skulle analyseras tillsammans för att det inte skulle 

skilja för mycket i bearbetningen. Den externa validiteten stärks genom att alla inrapporterade 

avvikelser från den valda intensivvårdsavdelningen analyserats, dock kan validiteten påverkas 

negativt i och med att det enbart är just en avdelnings avvikelser som analyserats (Polit & 

Beck, 2016). Den interna validiteten stärks genom att materialet till studien granskas 

retrospektivt. Generaliserbarheten av resultatet och dess överförbarhet till kliniken anses 

därav vara stark till verksamheter inom intensivvården trots att det enbart är en avdelnings 

inrapporterade avvikelser som har analyserats då argumenten för studiens styrkor är goda. 
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Reliabiliteten anses hög genom att det retrospektiva materialet analyserats objektivt, det som 

skulle kunna påverka reliabiliteten till det negativa är att författarna kan ha en viss 

förförståelse som kan väga in vid analysen där avvikelserna skulle kategoriseras till olika 

områden (Polit & Beck, 2016). 

 

För att besvara studiens syfte så valdes rätt metod i och med att den kvantitativa metoden 

tillåter att författarna kunde analysera ett större antal inrapporterade avvikelser och den 

tematiska analysen gör att dataanalysen är mindre tidskrävande vilket gör att metoden svarar 

för studiens syfte i och med den relativt korta tidsramen (Billhult, 2017). För att stärka 

resultatet ytterligare och således få en djupare förståelse hade en händelseanalys kunnat givit 

mer information kring avvikelserna, denna analysmetod kräver dock en längre tidsram än vad 

som var aktuellt för denna studie (Öhrn, 2013). Framtida forskning behövs där fler 

avdelningar inkluderas för att kunna få en större generaliserbarhet av resultatet för att en 

större mängd avvikelser analyseras. Det är många faktorer som påverkar att ett tillbud eller 

negativ händelse uppträder och dessa har inte studerats tillräckligt för att kunna dra en slutsats 

kring huruvida dessa kan förebyggas för att stärka patientsäkerheten. 

 

Slutsats 

Denna studie har påvisat att majoriteten av alla negativa händelser som inträffar är undvikbara 

då det till största del är läkemedelsbetingade eller en brist på följsamhet av etablerade rutiner 

på avdelningen. De oundvikbara händelser som inträffat är till största del beroende på 

organisatoriska faktorer och därmed ej något som vårdpersonal hade kunnat förändra 

utgången av. De områden som återfanns är att vårdpersonalens arbetsmiljö spelar stor roll, då 

stress, trötthet och den mänskliga faktorn är återkommande faktorer som leder till att negativa 

händelser sker. Kompetensbrist kring handhavande av medicinteknisk utrustning eller produkt 

samt en brist i följsamhet kring avdelningens rutiner ses också vara en bidragande faktor till 

negativa händelser. 

Emelie Persson och Sanna Eriksson har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna 
uppsats.  
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