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Abstract
The purpose with this essay is to investigate which factors that are decisive for nurses’
propensity for incident reporting. The study uses a descriptive cross-section design. Included
are nurses that works at a care unit and who have worked as a nurse for > 1 than one year. The
survey was sent out to all nurses embraced by the criteria within a subdivision at a hospital in
the middle of Sweden. 240 nurses received the survey and 134 (55, 8 %) responded. Four
respondents were excluded because they had missed an extensive part of the survey. The
survey included 41 allegations about incident reporting.

This study shows that time required to report the incident, additional work involved in the
reporting, and an ambition to report but forgets to do so are the most important factors for
nurses not reporting incidences. The least important factors were lack of access to computers
for reporting the incident, fear for lawsuit, fear for disciplinary action and fear of losing job.
Regarding the likelihood to report in relation to who was involved in the incidence, the survey
shows an increased likelihood to report another nurse to whom you did not have a close
relation to.

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för sjuksköterskors
benägenhet att rapportera en avvikelse. Designen som tillämpas är en deskriptiv
tvärsnittsstudie. Inkluderade är sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning samt har
arbetat i > 1 år som sjuksköterska. Enkät skickades ut till alla de sjuksköterskor som
omfattades av inklusionskriterierna inom en division på ett sjukhus i mellersta Sverige. Det
var 240 sjuksköterskor som fick enkäten, 134 (55,8 %) svarade. Fyra av enkäterna var
ofullständigt ifyllda så de togs bort från analysen. Studien bygger således på svar från 130
sjuksköterskor. Enkäten innehåller 41 påståenden rörande avvikelserapportering.

Denna studie visar att tidsåtgång för att journalföra en avvikelse, extra arbete involverat i
rapporteringen och att man har en ambition att rapportera men att man glömmer bort det var
de viktigaste faktorerna till att sjuksköterskor inte rapporterar avvikelser. De minst viktiga
faktorerna var: tillgång till datorer att rapportera en avvikelse saknades, rädsla för rättsliga
åtgärder, rädsla för disciplinära åtgärder, samt rädsla för att förlora jobbet. Gällande
benägenheten att rapportera i relation till vilken person som varit inblandad i en avvikelse,
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hade man större benägenhet att rapportera en annan sjuksköterska som man inte hade en nära
relation till.

Nyckelord: Incident reporting, nurses, adverse events, perceptions
Avvikelserapportering, sjuksköterskor, avvikande händelser, uppfattningar
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1. Inledning
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att bedriva en säker vård samt att systematiskt utvärdera
och kvalitetssäkra vården. När det är brister i systemet leder det till skada för patienter och i
vissa fall dödsfall. En del av säkerhets- och kvalitetsarbetet är att man rapporterar avvikelser
(Socialstyrelsen 2009, Öhrn 2011 s. 6).

Ett stort problem gällande avvikelser är att det underrapporteras (Chiang et al 2010,
Throckmorton och Etchegaray 2007). Då sjuksköterskor utgör en stor del av vården får det
stora proportioner om denna yrkesgrupp underrapporterar avvikelser. Däremot tror > 90 % av
patienterna att vårdpersonal skulle rapportera en avvikelse (Evans et al 2006). Under 1999
undersökte man i USA konsekvenserna av medicinska fel som hade uppstod inom sjukvården
i USA. Man kunde konstatera att mellan 44 000 till 98 000 personer avled till följd av
medicinska misstag varje år. Detta leder även till enorma kostnader (Kingston et al 2004,
Throckmorton och Etchegaray 2007). Det är därför viktigt att kartlägga vilka faktorer som är
viktiga gällande sjuksköterskors benägenhet att rapportera en avvikelse. När man identifierat
faktorerna som påverkar tendensen att rapportera en avvikelse så vet man vilka
problemområden man ska arbeta med för att öka sannolikheten att sjuksköterskorna
rapporterar incidenserna.

1.1 Avvikelserapportering
1.1.1 Definition
Socialstyrelsen definierar en avvikande händelse som ”en avvikande händelse är allt som inte
stämmer med normal rutin och förväntade vårdförlopp” (Socialstyrelsen 2009).
Sjukhuset i föreliggande studie definierar det som ”en icke förväntad händelse i vården som
medfört skada eller risk för patient eller händelse som inte uppfyller kvalitetsmål och/eller
verksamhetens krav”(Internt dokument på det aktuella sjukhuset 2011).
Man särskiljer avvikande händelser (adverse events) och tillbud (”near misses”). Om det inte
blir något negativt utfall brukar det definieras som tillbud (Uribe et al 2002, Öhrn 2011 s. 9).

1.1.2 Syftet med avvikelserapportering
För att upprätthålla en god kvalitet och en patientsäker vård är det viktigt med återkoppling
till verksamheten. Det är därför betydelsefullt att personalen rapporterar avvikelser så att man
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sedan kan arbeta med förbättringsarbete utifrån avvikelserna (Internt dokument på det aktuella
sjukhuset 2011, Socialstyrelsen 2009). Om det finns brister i benägenheten att rapportera
avvikelser minskar möjligheterna att lära oss av de misstag som görs. Syftet med att
rapportering är inte att fokusera vem som har gjort fel utan på själva händelsen i sig
(Socialstyrelsen 2009).

1.1.3 Vad ska rapporteras?
Inom varje verksamhet ska det finnas riktlinjer över vad som ska rapporteras som avvikelser
(Socialstyrelsen 2009). Inom det aktuella sjukhuset har vissa verksamheter riktlinjer för
avvikelserapportering medan vissa verksamheter saknar det. Exempel på avvikelser är
följande;


Bristfällig eller felaktig dokumentation



Fel där läkemedel har varit inblandat



Felaktig eller otillräcklig information till patient



Brist gällande arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika
vårdenheter



Utebliven eller fördröjd behandling, undersökning eller vård



Vårdrelaterade infektioner eller en oväntad blödning vid en operation



Bristfälliga resurser avseende kompetens, bemanning, lokaler eller utrustning för att
verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt (Internt dokument på det aktuella
sjukhuset 2011, Socialstyrelsen 2009)

1.2 Datasystemet
Inom det aktuella landstinget för denna studie används ett webbaserat datasystem för att
rapportera avvikelser, tillbud och förbättringsförslag. I datasystemet kan personalen registrera
ett ärende samt följa hur ärendet behandlas. Det finns även möjlighet att få tillgång till
statistik. Syftet med ett webbaserat datasystem är att få en övergripande bild över ärendena,
både på avdelningsnivå, divisionsnivå samt sjukhusövergripande nivå (Internt dokument på
det aktuella sjukhuset 2012).

1.2.1 Registrering av ärende
Vid registrering av ett ärende går man in på sjukhusets intranät. Man anger vilken typ av
ärende man vill registrera. Man kan välja på patientärende, miljö, säkerhet (ej
4

patientrelaterade), arbetsmiljö och fastighets- och serviceärenden. Själva inrapporteringen i
det webbaserade formuläret ser lite olika ut beroende på vilken typ av ärende man ska
registrera men grunden är densamma.

1.2.2 Ett praktiskt exempel
För att illustrera detta kan man ta ett exempel att man ska registrera ett patientärende. Man
börjar med att beskriva händelsen. Till exempel att en PVK (perifer venkateter) har suttit i för
många dagar. Därefter kan man beskriva tänkbar orsak/förbättringsförslag. En orsak till detta
kan vara att man inte följt befintliga rutiner. Ett förbättringsförslag kan vara att man
bestämmer att t. ex sjuksköterskan på kvällspasset har ansvaret att kontrollera giltigheten på
katetern. Därefter anger man datum, tid på dygnet, antal händelser av samma karaktär och vart
avvikelsen upptäcktes. Det finns även en möjlighet att uppge om det finns någon annan som
kan ge ytterligare upplysningar. I detta fall kan det t. ex vara en undersköterska som upptäcker
detta i samband med en dusch av patient. Då namnger man den undersköterskan som
ytterligare referens.

Man uppger även om det har varit en patient inblandad i avvikelsen. I det här fallet är en
patient inblandad och då uppger man patients namn och personnummer. När man fyllt i
formuläret skickar man det elektroniskt och mottagaren blir den som är ärendeansvarig.
Avdelningscheferna är ytterst de som är ärendeansvariga men ibland delegerar de detta ansvar
till avdelningens gruppchefer. Om det är avvikelser av medicinsk karaktär, vidarebefordras
ärendet till verksamhetschef eller medicinskt ansvarig läkare som då blir ärendeansvarig. 1
Den ärendeansvariga orsaksutreder avvikelsen samt beskriver vilka åtgärder som vidtagits.
Som ovan nämnts kan orsaken vara att man inte följt rutiner och åtgärden skulle kunna vara
att man informerar om avvikelsen på ett sjuksköterskemöte. När ärendet är avslutat får
personen som registrerade ärendet en e-post, som innehåller en länk som leder direkt in i
ärendet (Internt dokument på det aktuella sjukhuset 2012).

1.3 Hälso- och sjukvårdens ansvar
1.3.1 Ansvarsfördelning
Tre olika yrkeskategorier (hälso- och sjukvårds personalen, verksamhetschefen, vårdgivaren)
har ett delat ansvar över patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Hälso- och sjukvårdpersonalen

1

Vårdchef, på den studerade divisionen, e-post konversation den 7 maj 2012
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ska medverka i avvikelsehanteringen, ta fram och utveckla rutiner och arbetsmetoder.
Verksamhetschefens ansvarar över att arbeta med rutiner för hur det systematiska
kvalitetsarbetet ska hanteras för att utveckla verksamheten. Därtill för att sätta upp mål för
verksamheten och kontrollera att målen uppnås, samt att vidareutveckla verksamheten genom
åtgärder för att förbättra vården. En av vårdgivarens främsta uppgifter är att bestämma
övergripande mål gällande patientsäkerhet och kvalitetsarbetet och att systematiskt ha
uppföljning och utvärdera målen (Socialstyrelsen, Risk- och Händelseanalys- handbok för
patientsäkerhetsarbete 2009).

1.3.2 Lagstiftningen
I Patientsäkerhetslagen (2010:659) kapitel 6 § 4 står följande: ”Hälso- och
sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen
ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.”
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 2a står det följande: ”Hälso- och sjukvården skall
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.” Vidare i § 31 ”Inom hälso- och
sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”

1.4 Divisionen som är aktuell för studien
Det aktuella sjukhuset består av sex olika divisioner. Divisionen i fokus för den här studien
har 12 olika verksamhetsområden. Divisionen består av 16 vårdavdelningar, varav en av
avdelningarna är en intensivvårdsavdelning. Den aktuella divisionen har ungefär 1300
personer anställda.2

1.4.1 Avvikelserapportering inom divisionen
Under det föregående året (2011-01-01 till 2011-12-31) rapporterades 8853 avvikelser inom
den aktuella divisionen.3 Avvikelser gällande arbetsmiljö är ej inräknade i denna siffra, förra
året registrerades 109 arbetsskador/tillbud.4 Uppskattningsvis är 85 % av avvikelserna

2

HR-konsult, på den aktuella divisionen, e-post konversation den 27 april 2012
Vårdchef, på den aktuella divisionen, e-post konversation den 13 april 2012
4
HR-konsult, på den aktuella divisionen, e-post konversation den 27 april 2012
3
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patientärenden.5 Avvikelser avseende arbetsmiljö skickas till personalvetare inom divisionen
medan de resterade avvikelserna skickas till divisionens vårdchef.

1.5 Tidigare forskning
Tidigare forskning har visat att ju värre negativt utfall desto större benägenhet har hälso- och
vårdpersonal att rapportera händelsen. En annan slutsats är att sjuksköterskor är mer benägna
att rapportera avvikelser än läkare (Evans et al 2006, Lawton och Parker 2002). Sjuksköterskor
rapporterar oftare händelser som är direkta och tydliga, t. ex om en patient ramlar, än mer
långsiktiga incidenser som t. ex trycksår. I en enkätstudie ansåg sjuksköterskor att tillbud var
det som var minst viktigt att rapportera. Denna uppfattning var extra stark bland de
sjuksköterskor som arbetat > 5 år. De tre vanligaste orsakerna till att man inte rapporterat en
avvikelse var bristande feedback, ingen mening i att rapportera tillbud och att man glömde
bort det för att det var mycket att göra (Evans et al 2006). Jeffe et al (2004) påvisar i sin studie
(som studerar både läkare och sjuksköterskor) att tidsbrist, bristande feedback, rädsla för
repressalier och att man inte kunde rapportera anonymt. Rädsla för chefen och rädsla för
kollegors reaktion fann Mayo och Duncan (2004) som viktiga faktorer för att inte rapportera
medicinska avvikelser. Även i Leape (2002) studie kunde man konstatera att bristande
feedback var en viktig komponent. I en annan studie av Ulanimo et al (2007) inriktade man
sig på medicinska avvikelser. Deras forskning påvisar att tidsbrist, brist på kunskap gällande
riktlinjer på avdelningarna, att man struntar i det samt individuella karaktärsdrag hos
sjuksköterskan. Kingston et al (2004) studerar sjuksköterskors och läkares attityder gällande
avvikelserapportering. De finner att tidsbrist, otillfredsställande processer, bristfälliga
kunskaper, kulturella normer, bristande feedback, uppfattningar om risker och uppfattad brist
på nytta i att rapportera avvikelser var de viktigaste barriärerna för avvikelserapportering.

Det som minst påverkade beslutet att inte rapportera en avvikelse var att man inte visste vem
som var ansvarig för rapporteringen, att man ansåg att det räckte med att man pratade med
personen som var inblandad i ärendet samt att man inte ville att det skulle diskuteras på ett
möte (Evans et al 2006). Uribe et al (2002) undersöker avvikelserapportering och studerar
både sjuksköterskor och läkare. När det gäller sjuksköterskor så finner de att tidsåtgång för att
journalföra en avvikelse, extra arbete involverat i rapportering, tveksamhet att ”sätta dit” en
kollega och att man inte kan rapportera anonymt, var de viktigaste faktorerna för att man

5
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avstått från att rapportera. Brist på intresse eller motivation, att det inte fanns datorer
tillgängliga att kunna rapportera, att inte veta vem som är ansvarig för att rapportera samt att
rädsla för att förlora jobbet var det som minst inverkade på beslutet att avstå rapporteringen.
Då studien inte separerar svar från läkare och sjuksköterskor när det gäller de minst viktiga
faktorerna är det den sammantagna bilden från dessa två yrkesgrupper som redovisas rörande
dessa faktorer. (Uribe et al 2002).

1.6 Syfte
Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för sjuksköterskors
benägenhet att rapportera en avvikelse.

2. Metod
2.1 Design
Designen som tillämpas är en beskrivande tvärsnittsstudie.

2.2 Urval
Urvalet är legitimerade sjuksköterskor inom den aktuella divisionen. Inklusionskriterier är att
man har arbetat som sjuksköterska > 1 år och att man arbetar på en vårdavdelning. Det
förstnämnda beror på att man måste ha erfarenhet av sjuksköterskeyrket för att en situation av
denna karaktär ska ha kunnat uppstå. Den andra inklusionskriteriet beror på att det är en
betydande skillnad gällande vården mellan vårdavdelningar och mottagningar/dagsjukvård.

Exklusionskriterier är sjuksköterskor som arbetar på mottagningar och dagsjukvård, även de
som har rotationstjänst mellan en mottagning och en avdelning och sjuksköterskor med
chefspositioner. Handläggningen av avvikelserapporteringar utförts av cheferna och därför är
dessa personer exkluderade. Av naturliga förklaringar är även de personer som är sjukskrivna
eller föräldralediga exkluderade då de inte befinner sig på sin arbetsplats. Två avdelningar
exkluderades för att undvika studiens bias då författaren har en relation till de båda
avdelningarna.

8

2.3 Bortfall och analys
Enkäten lämnades ut till 240 sjuksköterskor inom divisionen. Det var 134 sjuksköterskor som
svarade på enkäten. Fyra personer som svarade hade missat att fylla i stora delar av enkäten
(mer än en av sex sidor) och kommer därför redovisas som bortfall.

Då det fanns betänkligheter gällande hur hög svarsfrekvensen skulle bli, skickades enkäten ut
till ett stort urval. Ungefär under samma period fick alla anställda inom det aktuella sjukhuset
en medarbetarenkät utskickad till sin e-post. Enstaka avdelningar medverkade under denna
period även i andra forskningsprojekt, vilket kan ha påverkat bortfallet.

Det var 28 deltagare som inte hade fyllt i vilken examen de hade. Åtta av dessa hade skrivit i
marginalen att de hade den så kallade ”gamla sjuksköterskeutbildningen” som var en tvåårig
utbildning. De övriga 20 deltagarna hade inte angett något i frågan om utbildningen. Samtliga
28 deltagare är i denna studie angivna som att de har en kandidatexamen.

2.4 Datainsamlingsmetod
2.4.1 Frågorna
Insamling av materialet har skett via en enkät. Frågeformuläret består av åtta frågor. De fyra
första frågorna är så kallade bakgrundsfrågor som avser kön, ålder, utbildning samt antal år i
yrket. Fråga 5 avser om man någon gång har låtit bli att rapporterat en avvikelse. Om man
svarar ”ja” på denna fråga går man vidare till fråga 6, men om man svarar ”nej” hoppar man
över fråga 6 och 7 och går direkt till fråga 8. Vid fråga 6 blir deltagarna ombedda att tänka på
en specifik händelse där man låtit bli att rapportera en avvikelse i det webbaserade
datasystemet. Därefter kommer det 19 faktorer, där man ska gradera hur viktigt det var för
beslutet att inte rapportera. I fråga 7 ombeds man att ange vilken typ av avvikelse som man
tänkte på i föregående fråga. Den sista frågan avser att man ska bedöma en generell
uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för sjuksköterskors benägenhet att rapportera
avvikelser. Frågan följs av samma 19 faktorer som i fråga 6, dock med ett tillägg på tre
faktorer. Dessa frågor är alla skapade av författaren.

2.4.2 Instrumentet
Mätinstrumentet som används i enkäten är hämtat ur studien ”Perceived Barriers to MedicalError Reporting: An Exploratory Investigation” av Uribe et al (2002). Det är författarna själva
som har skapat mätinstrumentet då det rådde brist på liknande mätinstrument. När författarna
9

skapade instrumentet så använde de sig av intervjuer av fem sjuksköterskor, tre läkare och en
administratör. Först fick gruppen lista olika faktorer som de ansåg viktiga för
avvikelserapportering – 36 faktorer var listade. Därefter fick de lista de fem viktigaste
faktorerna samt rangordna dem. Genom denna process så minskade antal faktorer till 17.
Faktorerna är indelade i huvudgrupperna; Mainly Organizational (faktor 5, 6, 8 och 13)
Organizational and Individual (faktor 1-4, 7, 9, 11-12 och 14-17) och Mainly Individual
(faktor 10) (Uribe et al 2002). Till denna undersökning har det tillkommit fem faktorer, som
författaren till uppsatsen har konstruerat. Faktor 18 ”Har en ambition att rapportera men
glömmer sedan bort det” och faktor 19 ”Det blir ändå ingen bättring trots att man
rapporterar en avvikelse” finns med i både fråga 6 och fråga 8. Dessa två faktorer uppkom då
författaren till uppsatsen uppfattade att dessa två faktorer saknades.
I den sista frågan har även faktor 20 ”Har större benägenhet att rapportera om någon annan
gjort fel än om jag själv har gjort fel”, faktor 21 ”Har större benägenhet att rapportera en
läkare än en sjuksköterska” och faktor 22 ”Har större benägenhet att rapportera en
sjuksköterska som man inte har en nära relation till” tillkommit. Dessa tre faktorer tillkom då
författare till uppsatsen trodde att det var av vikt och saknades i förra studien. När det gäller
faktor klassifikationerna är det en femgradig skala (1- inte alls och 5- helt avgörande).
Godkännande för att använda mätinstrumentet, samt för att lägga till faktorer i det, har
inhämtas från författarna till ”Perceived Barriers to Medical-Error Reporting: An Exploratory
Investigation” (finns hos uppsatsförfattaren). Det är uppsatsförfattaren som översatt
mätinstrumentet från engelska till svenska.

Enkäten pilottestades av fyra sjuksköterskor på författarens arbetsplats. Detta för att
kontrollera om det fanns oklarheter eller övriga synpunkter på enkäten innan skickades ut.
Diskussion togs med de fyra sjuksköterskorna och inget framkom som gjorde att det fanns
skäl att göra ändringar i enkäten.

2.5 Tillvägagångssätt
I ett initialt skede behövde författaren ett godkännande av den aktuella divisionens chef att
genomföra studien vilket godkändes (finns hos uppsatsförfattaren). Eftersom studien inte
inkluderar patienter eller behöver tillgång till patientjournaler behövdes ingen ansökan till
etiska kommittén. Därefter togs det kontakt med respektive avdelningschef på
vårdavdelningarna. Första kontakten gjordes via mail där studien presenterades. Mailet
10

inkluderade begäran om att få personallistor på de personer som uppfyllde
inklusionskriterierna. Veckan därpå togs ytterligare kontakt med avdelningscheferna genom
att gå till respektive avdelning. Detta gjordes för att det skulle bli ett mer personligt möte,
samt att tydliggöra inklusions- och exklusionskriterierna. Några av cheferna kunde lämna ut
personallistorna med en gång medan andra bad om att få återkomma. De chefer som skulle
återkomma med personallistorna, fick själva ange ett datum när de senast skulle höra av sig.
Cheferna som inte hörde av sig enligt överenskommelse kontaktas då via mail eller ett
telefonsamtal för ytterligare en påminnelse. När enkäterna skickades ut vid första tillfället
togs det kontakt med avdelningscheferna om att få komma på ett avdelningsmöte och
presentera studien. Författaren var på alla avdelningar, förutom tre, för att berätta om studien.
Två av de tre avdelningarna hade under denna period hög arbetsbelastning och de skulle med
största sannolikhet inte ha några möten under perioden. Däremot tyckte de cheferna att man
kunde gå upp på avdelningen och prata med de man träffade på, vilket gjordes. Den tredje
avdelningens chef svarade inte på det första mailet och inte heller när det kom en påminnelse.

Enkäterna kodades med siffror (1, 2, 3 o.s.v) som kunde sammankopplas med ett namn på
deltagarlistan. Orsaken till kodningen av enkäterna var för att kunna skicka ut en påminnelse.
Under hela processen förvarades enkäterna och kodningslistan i olika låsta skåp. Enkäterna
lades i kuvert i personalens postfack på respektive avdelning. Förutom enkäten medföljde
även ett följebrev (finns hos uppsatsförfattaren). En försluten låda ställdes i
läkemedelsrummet där deltagarna kunde lämna in enkäterna. Placeringen av svarslådan var
för att underlätta för deltagarna att lämna in enkäten. Deltagarna hade initialt elva dagar på sig
att besvara enkäten. Därefter samlades enkäterna in och med hjälp av kodningslistan kunde
man identifiera vilka som hade svarat. De som inte hade besvarat enkäten fick ett
påminnelsebrev i sitt postfack (finns hos uppsatsförfattaren) och fick ytterligare en vecka på
sig att besvara enkäten. Den totala svarstiden blev drygt tre veckor. Dessa procedurer rörande
enkätstudierna följer riktlinjerna framtagna av Ejlertsson (1996 s. 29-34).

2.6 Analys
Materialet har analyserats med deskriptiv statistik. Data från enkäterna har scannats istället för
att kodas manuellt. Enkäterna är gjorda i Word med ett typsnitt som heter OMR Bubbles
vilket är en förutsättning för att kunna genomföra scanningen. När scanningen var utförd har
datan exporterats till SPSS. I denna uppsats har materialet analyseras i både SPSS 20.0 och
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Remark Office OMR. Vid utförandet vid scanningen har sifforna kompletteras med text (1inte alls, 2- till vis del, 3- mittemellan, 4- avgörande och 5- helt avgörande).

3. Resultat
Av totalt 240 enkäter var det 134 som svarade (55,8 % svarsfrekvens). Det var fyra av dessa
som räknas som bortfall då de missat att fylla i mer än en av sex sidor. I denna studie kommer
alltså 130 enkäter att presenteras. Det var 113 (86,9 %) kvinnor och 17 (13,1 %) män som
svarade på enkäten. Gällande utbildningsnivå hade 123 (94,6%) personer en kandidatexamen
medan sju (5,4 %) personer hade en magisterexamen. Ingen av deltagarna hade
doktorsexamen. Medelåldern var 41,3 och medelvärdet för antal år i yrket var 11,6.

På frågan om man någon gång har låtit bli att rapportera en avvikelse svarade 102 (78,5 %)
personer att de hade avstått från det någon gång medan 28 (21,5%) personer svarade att det
aldrig hade låtit bli att rapportera en avvikelse. För de deltagare som någon gång hade avstått
från att rapportera var följande faktorer i ordning viktigast; tidsåtgång för att journalföra en
avvikelse, extra arbete involverat i rapportering, har en ambition att rapportera men glömmer
sedan bort det och det blir ändå ingen förbättring trots att man rapporterar en avvikelse. De
faktorer som var minst viktiga var rädsla för att förlora jobbet, rädsla för disciplinära åtgärder,
rädsla för rättsliga åtgärder och brist på information hur man rapporterar ett fel (se Tabell 1).

Tabell 1
Faktor

Mean

N

8. Tidsåtgång för att journalföra en avvikelse

3,52

104

13. Extra arbete involverat i rapportering

2,80

105

18. Har en ambition att rapportera men glömmer sedan bort det

2,78

106

19. Det blir ändå ingen förbättring trots att man rapporterar en avvikelse

2,50

106

17. Tänker att rapporteringen har en liten påverkan på förbättringen på kvalitén på vården

2,48

106

16. Tänker att det inte är nödvändigt att rapportera för att det blev inget negativt utfall

2,24

106

12. Att inte veta användbarheten av rapporteringen

2,08

105

2. Tveksamhet gällande att ”sätta dit” en kollega

1,98

104

10. Brist på intresse eller motivation att rapportera

1,98

104

9. Brist på kunskap om vad som ska rapporteras

1,69

104

14. Att inte veta vem som är ansvarig för att rapportera ett fel

1,64

106

5. Att inte kunna rapportera anonymt

1,63

104

7. Brist i att känna igen att en avvikelse har hänt

1,59

100

11. Rädsla för att bli beskylld

1,43

106

6. Tillgänglighet till datorer att rapportera avvikelse saknades

1,39

103

12

15. Brist på information hur man rapporterar ett fel

1,38

106

1. Rädsla för rättsliga åtgärder

1,19

104

4. Rädsla för disciplinära åtgärder

1,18

104

3. Rädsla för att förlora jobbet

1,05

104

Gällande vilken typ av avvikelse deltagarna tänkte på i fråga 6 var det framförallt ärenden
som var patientrelaterade (57,69 %). De fem resterade ärenden var: vet ej (11,54%),
arbetsmiljö (5,38 %), säkerhet - ej patientrelaterad (4,62 %), miljö (0,77 %) och fastighetsoch serviceärenden (0,77 %). (Se Tabell 2).
Tabell 2

De fyra viktigaste faktorerna gällande den generella uppfattningen var detsamma som i
föregående fråga, d v s tidsåtgång för att journalföra en avvikelse, extra arbete involverat i
rapportering, har en ambition att rapportera men glömmer sedan bort det och det blir ändå
ingen förbättring trots att man rapporterar en avvikelse. De faktorer som antogs vara minst
viktiga för benägenheten att rapportera felaktigheter var tillgänglighet till datorer att
rapportera avvikelse saknades, rädsla för att förlora jobbet, rädsla för disciplinära åtgärder
samt rädsla för rättsliga åtgärder var (se Tabell 3-6).

Tabell 3
Faktor

Mean

N

8. Tidsåtgång för att journalföra en avvikelse

3,52

130

13. Extra arbete involverat i rapporteringen

3,20

130

18. Har en ambition att rapportera men glömmer sedan bort det

3,05

130

13

16. Tänker att det inte är nödvändigt att rapportera för att det blev inget negativt utfall

2,78

130

2. Tveksamhet gällande att ”sätta dit” en kollega

2,75

130

19. Det blir ändå ingen förbättring trots att man rapporterar en avvikelse

2,75

130

17. Tänker att rapporteringen har en liten påverkan på förbättringen på kvalitén på vården

2,71

129

10. Brist på intresse eller motivation att rapportera

2,68

130

12. Att inte veta användbarheten av rapporteringen

2,52

130

5. Att inte kunna rapportera anonymt

2,47

130

9. Brist på kunskap om vad som ska rapporteras

2,45

130

7. Brist i att känna igen att en avvikelse har hänt

2,25

129

11. Rädsla för att bli beskylld

2,20

130

14. Att inte veta vem som är ansvarig för att rapportera ett fel

2,16

130

15. Brist på information hur man rapporterar ett fel

2,13

130

1. Rädsla för rättsliga åtgärder

2,10

130

4. Rädsla för disciplinära åtgärder

2,03

130

3. Rädsla för att förlora jobbet

1,73

130

6. Tillgänglighet till datorer att rapportera avvikelse saknades

1,69

130

Tabell 4

Tabell 5
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Tabell 6

En annan intressant faktor är om vilken person som varit involverad i avvikelsen influerar
rapporteringstendensen. Därför undersöktes om benägenheten att rapportera en avvikelse
påverkades av: relationen till sjuksköterskan som gjort felet, om det var än själv eller någon
annan som gjort felet, samt vilken yrkeskategori (läkare eller sjuksköterska) som varit
involverad i händelsen. Generellt sätt så påverkade inte vilken person som var involverade i
avvikelsen i speciellt hög grad. Men av dessa tre faktorer var det relationen till
sjuksköterskan, som påverkade benägenhet till avvikelserapporteringen mest. Därefter var
man mer benägen att rapportera andra personer än om man själv hade gjort något fel. Det som
spelade minst roll var vilken yrkesgrupp, läkare eller sjuksköterska, som hade varit involverad
i en händelse (se Tabell 7-8).

Tabell 7
Faktor

Mean

N

22. Har större benägenhet att rapportera en sjuksköterska som man inte har en nära relation till

2,25

130

20. Har större benägenhet att rapportera om någon annan har gjort fel än om jag själv har gjort

2,16

130

1,82

130

fel
21. Har större benägenhet att rapportera en läkare än en sjuksköterska
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Tabell 8

4. Diskussion
4.1 Resultatdiskussion
Denna studie visar att tidsåtgång för att journalföra en avvikelse, extra arbete involverat i
rapporteringen och att man har en ambition att rapportera men glömmer bort att göra det, var
de viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor inte rapporterar avvikelser. De faktorer som var
minst viktiga var tillgång till datorer att rapportera en avvikelse saknades samt faktorer på ett
med konsekvenser på ett individuellt plan såsom, rädsla för rättsliga åtgärder, rädsla för
disciplinära åtgärder, samt rädsla för att förlora jobbet. Gällande benägenheten att rapportera i
relation till vilken person som varit inblandad i en avvikelse, har man större benägenhet att
rapportera en sjuksköterska som man inte har en nära relation till.

I likhet med tidigare forskning (Uribe et al 2002, Jeffe et al 2004, Kingston et al 2004, Evans
et al 2006, Ulanimo 2007) visar denna uppsats att tidsaspekten är en viktig faktor för brist på
avvikelserapportering. Studien påvisar att tidsaspekten är viktig dels för den tid det tar att
journalföra ärendet samt för det extra arbete som en avvikelserapportering involverar. Detta
resultat förvånar inte då det ligger i linje med författarens förförståelse. Resultatet
överensstämmer med erfarenheter från arbetet som sjuksköterska. Då sjuksköterskor ofta
jobbar under hög arbetsbelastning kan det vara problematiskt att hinna med att rapportera
avvikelser under sin normala arbetstid. Vid tillfällen då tid att rapportera har saknats kan
stödord om avvikelsen skrivas ned. Ofta kommer man ihåg själva händelseförloppet men det
kan vara svårare att komma ihåg datum, klockslag och eventuella personuppgifter på en
16

patient om avvikelsen inte skrivs direkt. Tidsbrist leder ofta till att man rapporterar flertalet
avvikelser vid ett och samma tillfälle.
Detta leder oss på ett naturligt sätt in på faktor 18 ”Har en ambition att rapportera men
glömmer sedan bort det”, som var den tredje viktigaste faktorn. Om man inte hinner
rapportera, så tänker man nog ofta att man ska göra det under nästkommande arbetspass. Det
är troligen vanligt förekommande att man har en överdriven tilltro till att man ska hinna med
det kommande arbetspass. Till slut är det lätt hänt att man glömmer bort det. Delvis handlar
det om att försöka hitta system på ett individuellt plan som underlättar att man inte glömmer
bort att rapportera. Men givetvis måste man kunna ställa frågan till sina chefer hur man ska
göra om man inte hinner med att rapportera avvikelser under sitt pass. Tror vidare att det är
betydelsefullt att man skapar ett klimat där man kan be kollegan om hjälp, för att få tid att
sätta sig ifred och fylla i rapporten.

En annan viktig aspekt var själva utfallet av en händelse, vart det ingen negativ konsekvens
var man mindre benägen att rapportera. Evans et al (2006) kommer också fram till att denna
faktor är betydelsefull. Paradoxalt nog, är det troligen dessa avvikelser som är lättast att
förbättra och utveckla på ett enkelt sätt. En stor utmaning är att få personal att rapportera
händelser som inte orsakat någon skada. Vid ett negativt utfall blir situationen mer konkret
och man har lättare att rapportera detta. Att sjuksköterskor har lättare att rapportera konkreta
händelser framgår i Evans et al (2006) studie.

Faktorer som ger konsekvenser på ett individuellt plan (hos sjuksköterskan) var minst viktiga.
En trolig förklaring är att är att en övervägande del, av avvikelserna som rapporteras, inte är
av allvarlig karaktär. Dessutom leder sällan inte ens avvikelser av allvarlig karaktär till
förödande konsekvenser för en enskild vårdpersonal. Detta ligger i linje med det synsätt som
man i dagsläget försöker applicera inom sjukvården. Man flyttar fokus från enskilda personer
som varit inblandade i avvikelsen och istället koncentrerar sig på själva organisationen som
helhet (Socialstyrelsen 2009). I likhet med denna studie kunde även Uribe at al (2002)
konstatera att rädslan att förlora sitt jobb inte var särskilt betydelsefullt. Däremot var man
betydligt mer rädd för rättsliga åtgärder, denna faktor var den sjätte mest viktiga faktorn. Det
kan troligen förklaras med att USA har en helt annan kultur gällande att stämma personer.
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Gällande benägenheten att rapportera, beroende på vilken person som varit inblandad, var det
viktigaste hur nära relation man har till den sjuksköterskan. Denna faktor i kombination med
rädslan för att ”sätta dit” en kollega resulterar i att man kan tolka det som att det är svårare att
”sätta dit” kollegor som man har nära relation till. Detta handlar antagligen framförallt om en
rädsla över att det inblandade personen ska bli irriterad och att man vill behålla en god
relation till personen. Man kan även betrakta det som att man ”håller varandra om ryggen”.

Ett stort hinder gällande avvikelserapportering är att man inte systematiskt arbetar med
avvikelserapportering. Erfarenheten är att avvikelser tas upp i samband med någon form av
möte (t. ex avdelningsmöte, sjuksköterskemöte eller en arbetsplatsträff) på ett informativt sätt.
Chefen berättar om vilka avvikelser som har blivit registrerade och en kortfattad information
om vad som hänt i varje ärende. Tyvärr ges det sällan tillfälle att diskutera avvikelserna. För
att utveckla vården måste man reflektera över varför det blir fel på ett konstruktivt sätt.
Varför kommer sällan patienterna i tid till sina undersökningar? Varför blir det fel i
läkemedelshanteringen? Varför brister det i kommunikationen mellan olika vårdgivare? När
man inte arbetar med avvikelserna på ett systematiskt sätt blir det troligen ingen förbättring.
Författarens upplevelse är att karaktären på avvikelser ofta är återkommande. Förslagsvis bör
man ha rutiner på när och hur man ska utveckla verksamheten utifrån avvikelserna. Till
exempel att man har det som ett stående punkt på arbetsplatsträffarna eller kanske första
avdelningsmötet varje månad.

Dessutom är det viktigt att man tydliggör en definition på begreppet avvikelse samt att det
finns riktlinjer på vad som ska rapporteras. Dessa riktlinjer kan vara på division eller
verksamhetsnivå. Författarens erfarenhet är att det ibland uppkommer diskussioner kollegor
emellan huruvida en händelse ska betraktas som en avvikelse eller inte. Det förekommer även
att avvikelser rapporteras som egentligen inte kan kategoriseras som en avvikelse. Genom att
ha riktlinjer kan man få personalen att tänka ur ett bredare perspektiv på vad som ska
rapporteras. Det kan även finnas en tendens att man rapporterar på gammal vana. Med det
menas att man på individ eller gruppnivå är mer benägen att rapportera en viss typ av
avvikelser och att det kan resultera i att det brister i reflektionsförmågan.

4.2 Metoddiskussion
Det var fyra personer som fyllde i ett nekande svar på fråga 5 – har du någon gång låtit bli att
rapportera en avvikelse? – men som ändå valde att besvara fråga 6, där deltagarna ombads att
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tänka på en specifik händelse där man avstått från att rapportera. Deras svar är inräknade då
det troligaste är att de svarat fel på fråga 5. Därför varierar antalet svarande på de följande
frågorna. Detta är det vanligaste när det gäller den här typen av enkäter. För den statistiska
undersökningen är det viktigaste att varje enskild fråga jämförs med rätt antal svarande –
vilket denna studie gör.

I fråga 6 - tänk på en specifik händelse där du låtit bli att rapportera en avvikelse i det
webbaserade datasystemet - var variationen på antal svarande mellan 103-106 per påstående
förutom faktor 7 - brist i att känna igen att en avvikelse har hänt - vilken 100 av deltagarna
besvarade. Att det var färre som besvarade detta beror antagligen på att man kan uppfatta
påståendet som otydligt. Man kan anta att de som inte har besvarat, har tänkt att hur man ska
kunna rapportera en avvikelse som man inte vet har hänt. Tolkning är att det sker misstag som
man inte reflekterar över. Men man få kunskap och information i efterhand som gör att man
komma till insikt att tidigare situationer skulle definieras som en avvikelse. Variationen i fråga
6 - tänk på en specifik händelse där du låtit bli att rapportera en avvikelse i det webbaserade
datasystemet - beror till stor del på att två av deltagarna hade missat att besvarat en sida men
svarat på resterade av frågorna. Övriga påståenden som lämnas blanka är antagligen en
kombination av att man har missat att kryssa för ett påstående och att man i vissa fall inte
visste vad man skulle svara. Det var en jämnare svarsfrekvens i fråga 8 – vilken är din
generella uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för benägenheten hos sjuksköterskor
att rapportera avvikelser? Där var det 129-130 som svarade per påstående.

Några av styrkorna med denna uppsats är att det är brett urval samt att det resulterade i en bra
svarsfrekvens. Exempelvis har Uribe et al (2002) en svarsfrekvens på 17,3 % medan denna
studie har en svarsfrekvens på 55, 8 %. Tillvägagångssätt kan ha bidragit till den höga
svarsfrekvensen. Deltagarna kontaktades via deras postfack framför att kontakta dem via epost. Även om vårdpersonalen blir uppmuntrad av cheferna att regelbundet kontrollera sin epost är erfarenheten att detta inte görs i önskvärd utsträckning. Där valdes det att förse
deltagarna med enkäten och följebrevet samt påminnelsebrevet i deras postfack. Placeringen
av postfacken på de olika avdelningarna var samtliga inne på själva avdelningen. Många var
lokaliserade i närheten av personalrummet. Med anledning av detta var det naturligt att de ofta
kontrollerade sitt postfack. En annan styrka med uppsatsen är att ett vedertaget mätinstrument
används och det har reflekteras över om några viktiga faktorer saknades. Detta resulterade i
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att fem faktorer tillkom. Några av dessa faktorer uppskattade deltagarna som väldigt viktiga
gällande benägenheten att rapportera avvikelser.
Uppsatsen hade kunna förbättras om man skulle ha bytt plats på fråga 6 – tänk på en specifik
händelse där du låtit bli att rapportera en avvikelse i det webbaserade datasystemet – och fråga
8 – vilken är din generella uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för benägenheten hos
sjuksköterskor att rapportera avvikelser? Det kan finnas en risk att om man först har tänkt på
en specifik händelse där man avstått från att rapportera en avvikelse att det kan påverka hur
man svarar gällande den generella uppfattningen. Därför hade det troligen varit bättre att först
fråga om den generella uppfattningen och sedan en specifik händelse. En annan brist är att det
inte framkommer i denna studie hur allvarlig avvikelsen de tänkte på var. Även om hälso- och
vårdpersonalen är skyldig att rapportera avvikelser förekommer det en skillnad i
allvarlighetsgrad gällande avvikelser. Anledningen att detta inte ingick som en del av enkäten
var att det skulle vara svårt att klassificera graden av allvar samt att detta inte var i fokus av
studien.
Rörande faktor 8 ”Tidsåtgång att journalföra en avvikelse” finns det betänkligheter hur
deltagarna har uppfattat faktorn. Uribe et al (2002) har inte preciserat vad de olika faktorerna
innebär och hur de ska tolkas. Vid översättning av faktorerna uppfattades denna faktor som
tidsåtgången för att rapportera avvikelsen i journalsystemet. För att vara tydlig med vad som
menades användes ordet journal som indikerar på att det handlar om patientjournalen och inte
själva rapporteringen som man gör i det webbaserade datasystemet. Faktor 19 ”Det blir ändå
ingen förbättring trots att man rapporterar en avvikelse” och faktor 17 ”Tänker att
rapporteringen har en liten påverkan på förbättringen på kvalitén på vården” belyser likartade
fenomen. Anledningen till att faktor 19 lades till är att den fokuserar på uppföljning av
avvikelserapportering. Faktor 17 är relativt generellt formulerad medan faktor 19 tydligare
fångar upp en känsla av uppgivenhet ”varför rapportera när inget händer”.

Validiteten på studien anses vara hög då ett vedertaget mätinstrument har används.
Mätinstrumentet är framtaget genom en gedigen process vilket stärker validiteten hos
instrumentet. Utöver detta har valideteten hos studien stärkts genom att uppsatsförfattaren har
kompletterat mätinstrumentet med ytterligare fem faktorer. Gällande reliabiliteten så ger
mätinstrumentet en grund för god reliabilitet om instrumentet används noggrant då de flesta
faktorer är tydligt utformade. Dock är vissa faktorer något otydliga. Ett förtydligande av dessa
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faktorer hade stärkt instrumentets reliabilitet ytterligare. Reliabiliteten bedöms även som god
då svarsfrekvensen får betraktas som hög. Det finns inga skäl att tro att bortfallet påverkat
resultatet i någon speciell riktning då bortfallet är slumpmässigt och relativt jämnt fördelat
mellan de olika avdelningarna.

Den goda reliabiliteten och valideten leder till att studien anses ha en hög generaliserbarhet.
Då frågorna är generellt utformade och inte inriktar sig på vissa vårdspecifika aspekter borde
resultaten vara generaliserbara och därmed också gälla andra divisioner. Dessutom har
avdelningar med mycket olika typer av vård ingått i studien, från relativt lugna avdelningar
till avdelningar där intensivvård bedrivs. De tillfrågade sjuksköterskorna hade dessutom en
väldigt varierad arbetserfarenhet samt stor spridning i ålder. Dock så påvisar studien, genom
att tidsåtgång åt rapportering är den viktigaste faktorn för avikelserapporteringsbenägenhet,
att sjuksköterskornas arbetssituation påverkar benägenheten att rapportera avvikelser. Därmed
skulle en studie som tar in denna aspekt vara intressant och kunna stärka generaliserbarheten
ytterligare.

4.3 Framtida forskning
Denna studie har identifierat faktorer som är viktiga för avvikelserapportering. En framtida
intressant studie vore att arbeta med de faktorer som visat sig vara viktiga för att få fram mer
lösningsförslag. Den faktorn som var viktigast i studien var tidsåtgång att journalföra en
avvikelse vilket öppnar upp för nya frågor. Kan man lägga in en rutin för att utföra
avvikelser? För att besvara en sådan fråga, samt få fram andra lösningsförslag, skulle man
kunna intervjua sjuksköterskor om deras erfarenheter. Denna studie har även påvisat ett
problem om kunskapsnivån gällande avvikelser – alla verkar inte veta vad en avvikelse är.
Även detta är en intressant öppning för framtida forskning. Hur ökar man kunskapsnivån?
Skiljer sig kunskapsnivån mellan olika avdelningar? Om så är fallet hur jobbar de med
avvikelser på de avdelningar där det fungerar bra?

Material erbjuder en grund för sådana vidare studier då information som inhämtas kan
analyseras ytterligare genom att jämföra materialet. Bland annat har inte de olika
avdelningarna jämförts med varandra i denna studie. Ett bra komplement till denna studie
skulle vara att hämta in data på rapporterade avvikelser från de olika avdelningarna. Framtida
studier av sådan karaktär är av största vikt då avvikelserapportering är ett av de viktigaste
instrument vi har inom vården för att säkerställa patientsäkerheten.
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Denna studie har påvisat att tidsåtgång för att journalföra en avvikelse, extra arbete involverat
i rapporteringen och att man har en ambition att rapportera men glömmer bort att göra det är
de tre viktigaste faktorerna för bristande avvikelserapportering. Således måste sjuksköterskor
ges utökade möjligheter att göra avvikelserapportering till en naturlig del i den dagliga
verksamheten. Resultaten kommer att presenteras på de olika avdelningarna som deltagit i
studien. Förhoppningen är att cheferna tillsammans med personalen med denna kunskap kan
arbeta med avvikelserapportering på ett systematiskt sätt.
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