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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Från det att hälso- sjukvårdlagen antogs i Sverige år 1982 har patientsäkerheten 
varit en aktuell och omdiskuterad fråga. En viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet är att 
vårdpersonalen rapporterar avvikelser. Inom sjukvården finns det alltid en risk för att misstag 
begås på grund av interaktionen mellan olika system och faktorer, samt på grund av 
komplexiteten i själva vårdandet. Forskning har kunnat visa att återkoppling är ett centralt 
element i förbättrandet av patientsäkerheten. Det har visat sig att vårdpersonal lär sig genom 
egna och andras misstag och därmed har risken minskat för att samma misstag skall upprepas.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa situationer där sjuksköterskan varit inblandad i 
avvikande händelser av allvarlig art. 
Metod: Datamaterialet består av händelseanalyser som genomförts av det aktuella landstinget. 
Socialstyrelsens handbok för riskanalys och händelseanalys har använts för att utreda 
händelseförlopp och faktorer som kan ha påverkat händelseförloppet. Av de tillgängliga 
händelseanalyserna gjorda under åren 2007-2011 inkluderades 47 stycken i studien. Datan har 
genomgått en manifest kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Granheim och Lundman 
(2008).   
Resultat: Resultatet visar att kommunikationen mellan sjuksköterskor och medarbetare eller 
patienter har brustit på olika sätt. Det har även framkommit att sjuksköterskan inte har 
uppmärksammat viktiga symtom vilket har lett till fördröjd vård. Situationer där roll- och 
ansvarsfördelningen varit otydlig har lett till att patienters behov inte blivit tillgodosedda. I 
händelser där sjuksköterskan har frångått existerande rutiner eller där sjuksköterskan har 
handlat utan att efterfråga rutiner har fått konsekvenser för patienter. Problem har visats 
uppkomma då sjuksköterskan har varit inriktad på en del av patienten eller på ett symtom utan 
att se till helheten. 
Slutsats: Ett antal faktorer som rör sjuksköterskors roll i allvarliga incidenter har framkommit. 
Ytterligare forskning inom området skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet rörande 
ämnet och på sikt förbättra patientsäkerheten.  
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BAKGRUND 
 
 
Historisk tillbakablick 
 
När hälso- och sjukvårdslagen antogs i Sverige år 1982 angav den en övergång från 
sjukvårdspolitik till hälsopolitik. I och med detta ändrades inriktningen till ett förebyggande 
perspektiv, patientsäkerheten sattes i fokus och det började talas om hälsofrämjande arbete 
(Ödegård, 2006). Begreppet hälsofrämjande sammankopplas ofta med prevention eller 
förebyggande och syftar till att förhindra uppkomsten av ohälsa eller hindra utvecklingen av 
en redan etablerad sjukdom. Hälsofrämjande arbete handlar om kunskap kring processer som 
leder till hälsa med avsikten att förbättra människans egenupplevda hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008), med målsättning för en god hälsa och en god vård på lika 
villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Det hälsofrämjande perspektivet fick dock 
genomslag i praktiken först under 1990-talets början och sedan dess har författningen ändrats 
flera gånger (Ödegård, 2006). Den senaste ändringen skedde under år 2011 då regeringen 
beslutade om den nya patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.   
 
Internationellt blev ämnet verkligt aktualiserat år 1998 då det i USA bildades en kommitté 
som speciellt skulle inrikta sin forskning mot patientsäkerhet. Statistiken för vårdrelaterade 
skador i landet gjorde att detta ansågs nödvändigt. År 1999 offentliggjordes denna 
kommitténs första publicering som var den första att beskriva patientsäkerhet som ett 
problemområde och som ett ämne i behov av att diskuteras öppet. Denna publicering gjorde 
det tydligt att mycket fanns att göra för att kvalitetssäkra och öka befolkningens förtroende för 
vården – det fanns inte tid att vänta längre (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000). 
 
Patientsäkerhetsfrågan har under de senaste åren vuxit sig allt starkare världen över, och är 
idag av globalt intresse (Världshälsoorganisationen, 2012). Förut låg ansvaret för att 
förebygga och upptäcka allvarliga misstag som kan leda till skada för patienterna ofta hos den 
enskilda sjuksköterskan (Throckmorton & Etchegaray, 2007). Sjuksköterskor har varit 
ledande inom patientsäkerhetsarbetet ända sedan Florence Nightingales banbrytande arbete 
och det är viktigt att sjuksköterskor globalt fortsätter att övervaka och arbeta för en bättre 
patientsäkerhet (Tran & Johnson, 2010).  
 
År 2005 inrättade Europeiska Unionen (EU) en särskild arbetsgrupp för att hjälpa och stötta 
EU-länderna i arbetet för ökad patientsäkerhet (Europeiska kommissionen, 2012). 
Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan år 1986 bidragit till att hälsofrämjande insatser 
har utvecklats med inriktning på hälsa och välbefinnande hos hela befolkningen 
(Världshälsoorganisationen, 2012). Under år 2002 fattade WHOs medlemsländer beslut om 
att under samarbete aktivt arbeta med patientsäkerhet. Under det första halvåret 2012 planerar 
WHO att genomföra en serie seminarier beträffande patientsäkerhet och andra relaterade 
ämnen (Världshälsoorganisationen, 2012). 
 
 
Avvikelserapportering och händelseanalysering 
 
Inom sjukvården finns det alltid en risk att misstag begås och negativa händelser inträffar på 
grund av interaktionen mellan olika system och faktorer och komplexiteten i vårdandet (Tran 
& Johnson, 2010). Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud. En 
negativ händelse innebär en icke förväntad händelse som leder till att en patient skadas, 
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tillbud avser en händelse som kan leda till att en patient skadas (Vårdhandboken, 2012). I 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården definieras begreppet avvikelsehantering som: ”rutiner för att identifiera, 
dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda 
orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna” (SOSFS 
2005:12) Att rapportera avvikande händelser och tillbud är av stor betydelse för utvecklingen 
och förbättrandet av kvaliteten och säkerheten i vården, Socialstyrelsen och även International 
Council of nurses betonar vikten av detta (2002). 
 
Avvikelserapportering och analysering är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra 
patientsäkerheten (Liu et al., 2009). Identifiera misstag inom vården och orsakerna till dessa 
är det första steget till att förhindra att nya misstag sker och de flesta misstag som görs inom 
sjukvården går att förebygga. (Van Gaal et al., 2010). Forskning visar att 
avvikelserapportering kan leda till systemförbättringar inom sjukvården och att sådan 
rapportering identifierar negativa händelser, särskilt sådana som inte lett till att någon patient 
skadats, bättre än andra metoder. Ett hinder för att detta ska fungera väl är i de fall där det 
existerar en icke tillåtande kultur på arbetsplatsen där individen riskerar negativa 
konsekvenser på grund av det inträffade (Throckmorton & Etchegaray, 2007). Samtidigt 
betonas det att lära av misstag är ett centralt element när det gäller att förbättra 
patientsäkerheten (Graham, Brinson, Magtibay, Regan & Lazar, 2009).  
 
Personer i chefspositioner som den övriga personalen har förtroende för underlättar och 
förbättrar patientsäkerhetsprocessen eftersom den övriga personalen på sådana arbetsplatser är 
mer benägna att diskutera misstag som gjorts och ändra gamla rutiner. De ser fördelarna i 
processen om de inte personligen riskerar att drabbas av några negativa konsekvenser. 
Omvänt gav det negativa effekter för patientsäkerhetsarbetet om förtroendet var lågt (Vogus 
& Sutcliffe, 2007). All vårdpersonal är skyldig till att rapportera avvikelser för att förhindra 
att fel leder till allvarliga konsekvenser, vårdskador och därigenom vårdlidande för 
patienterna (Socialstyrelsen, 2009; Wiklund, 2003). Vårdskador förklaras enligt författningen 
som: ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, eller död som orsakas av 
hälso- sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” (SOSFS 
2005:12).  
 
Rapporter om allvarliga avvikelser skall analyseras och anmälas så att myndigheten kan agera 
genom att ställa krav på åtgärder som förhindrar upprepning. Med allvarliga avvikelser avses 
sådana händelser som efter händelseanalyseringen kan komma att bli anmälda enligt lex 
Maria. På så sätt skapas förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling om 
patientsäkerhet på nationell nivå. Händelseanalyserna skall även vara till för de inblandade så 
att dessa får möjlighet att gå igenom och lära av den specifika händelsen för att gå vidare i sitt 
arbete (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskor spelar här en central roll eftersom det är främst 
sjuksköterskor som organiserar och koordinerar patienternas roll när det gäller även andra 
professioner och det är oftast sjuksköterskor som rapporterar incidenter (Richardson & Storr, 
2010; Evans, Berry, Smith, Esterman, Selim, O´Shaughnessy, DeWit, 2005).  
 
Det har visats i studier att patientsäkerheten kan förbättras genom att ett stort antal händelser 
analyseras och att återkoppling till vårdpersonalen görs genom att personalen får lyssna, fråga 
och diskutera händelserna (Graham et al., 2009). Detta är viktigt även på grund av att den 
största enskilda orsaken till att avvikelser inte rapporteras är brist på återkoppling (Evans et 
al., 2005). Händelserna analyseras ur ett systemperspektiv, vilket innebär att utgå ifrån att den 
grundläggande orsaken finns i organisationen, så som brister gällande rutiner, arbetsmiljö, 
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bemanning, ledarskap och kompetens. Händelseförloppet utreds och kartläggs i detalj för att 
ta reda på vad som hände, varför det hände, samt vilka åtgärder som bör vidtas 
(Vårdhandboken, 2012), det är sådana färdiga rapporter som kallas för händelseanalyser, 
vilket är ordet som kommer användas i studien.  
 
Avvikelserapportering och händelseanalysering genomförs inte för att peka ut och 
skuldbelägga enskilda individer. Syftet är att ta hänsyn till den mänskliga faktorn, vilket 
innebär att alla människor under vissa omständigheter kan göra fel (Socialstyrelsen, 2009). 
Forskning finns som trycker på att det är viktigt att ha ett systemperspektiv, dels eftersom 
ansvaret för en händelse oftast inte ligger enbart på de enskilda individerna som är 
inblandade, utan är mer komplext och dels på grund av att det är lättare att förebygga och lära 
av systemfel än den mänskliga faktorn (Throckmorton & Etchegaray, 2007). 
 
 
Förekomst av vårdrelaterade skador 
 
I industriländerna drabbas en av tio patienter av vårdrelaterande skador varje år och i 
utvecklingsländerna kan risken i vissa fall vara upp till 20 gånger större. I industriländerna 
orsakas detta till 50 % av oanvändbar utrustning eller endast delvis användbar utrustning. I 
vissa av fallen används utrustningen inte korrekt eller används inte alls som en följd av 
bristande utbildning hos vårdpersonalen. Detta leder till felaktigheter i diagnostisering och 
behandling, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten och orsakar patienter skada eller leder 
till dödsfall. Varje år utsätts 1,3 miljoner patienter för detta till följd av orena injektioner eller 
felaktiga blodtransfusioner som föranleder virusinfektioner såsom hepatit B, hepatit C och 
HIV (Världshälsoorganisationen, 2012). 
 
Flera industrier, exempelvis kärnkraftverk, visar statistiskt på en mycket större säkerhet än 
vad hälso- sjukvården gör. Risken för att en flygpassagerare skall skadas är en på 1 000 000, i 
jämförelse är risken en på 300 för att en patient skall skadas (ibid.). Aktuella studier visar att 
det i allt fler europeiska länder förekommer felbehandling i samband med omkring 10 % av 
alla sjukhusvistelser (Europeiska kommissionen, 2012).  Studier har dock visat att det finns 
skillnader mellan olika länder även inom västvärlden, när det gäller allvarliga avvikelser inom 
vården, exempelvis så drabbar det 16 % av inneliggande patienter i Australien, jämfört med 9 
% i Danmark. Olikheter gäller också delvis terminologin och definitioner (Hoforss & Deilkås, 
2008).  
 
I Sverige utsätts cirka 100 000 patienter för vårdrelaterande risker eller skador varje år, för 
cirka 3 000 av dem kan vårdskadan ha medfört eller bidragit till att de avled. Drygt 1 500 av 
händelserna anmäls till Socialstyrelsen enligt Lex Maria varje år, det står alltså klart att många 
fler händelser med risker eller skador för patienter inträffar än de som anmäls 
(Socialstyrelsen, 2012).     
 
 
Lagar och författningar 
 
All sjukvård skall bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven på en god vård. Hälso- 
och sjukvårdslagen avser i § 2 punkt 5, att särskilt tillgodose patientens kontinuitet och 
säkerhet inom vården (SFS 1982:763). Sjuksköterskor är enligt svensk lag skyldiga att bidra 
till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Detta innebär att sjuksköterskor skall rapportera 
avvikelser, samt utforma och utvärdera insatta åtgärder för händelser som har medfört, eller 
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hade kunnat medföra risker för patienters hälsa. Lagen säger vidare att inträffade händelser 
som inneburit att en patient farit illa skall utredas för att klarlägga händelseförlopp och 
eventuella bidragande faktorer, samt för att ge underlag för beslut om åtgärder (SFS 
2010:659).  
 
En ny lag beträffande patientsäkerhet, SFS 2010:659, trädde i kraft första januari 2011. Denna 
lag innebar bland annat skyldighet att föreskriva prövotid och återkalla legitimation då 
sjukvårdpersonal bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten. Vårdgivare får ett ökat ansvar i 
arbetet kring patientsäkerheten och i utvecklandet av säkerhetskultur på arbetsplatserna. Detta 
tydliggörs ytterligare då vårdgivare också blivit skyldiga att utreda avvikande händelser och 
insätta åtgärder, samt att arbeta förebyggande. Patienter och närstående skall uppmuntras till 
att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet genom att framföra synpunkter och klagomål. 
Socialstyrelsen prövar, sammanställer och analyserar dessa och resultaten återförs sedan till 
vårdgivare för att de skall kunna se mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens 
kvalitet (SFS 2010:659). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2003) är vårdvetenskapens grundmotiv att vilja den andra 
människan väl genom att teoretiskt och praktiskt handla i linje med den värdegrund 
vårdvetenskapen vilar på. Denna värdegrund anger en hållning som kännetecknas av 
okränkbarhet och värdighet. Att bli åsidosatt medför att människans värdighet kränks. I 
vårdsammanhang kan detta bli följden av att patientens lidande inte uppmärksammas eller 
bekräftas. Det lidande detta orsakar, genom att patienten blir utestängd från sitt eget vårdande, 
kallas vårdlidande.Vårdlidande kan även orsakas av vårdrelaterade skador. Det är därför 
intressant att studera vårdlidandet då det kan visa på områden inom vården som är i behov av 
förbättring (Wiklund, 2003). 
 
Vårdvetenskapen syftar till att utifrån ett etiskt patientperspektiv skapa kunskap som kan 
utveckla och förbättra vårdandet (Wiklund, 2003). Ett etiskt patientperspektiv utgår ifrån 
vårdvetenskapens ontologiska antagande, vilket är att människan är en helhet bestående av 
kropp, själ och ande. I praktiken innebär detta att en vårdande enhet utformas utifrån 
individens unika behov. Helhetssynen på människan innebär att vårdhandlingar som inriktas 
mot patientens kropp oundvikligen även inverkar på patientens själsliga och andliga hälsa. 
Tvärtom påverkas patientens kroppsliga hälsa av vårdhandlingar som inriktas mot patientens 
själ och ande (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Vårdvetenskaplig forskning kan bidra med 
kunskap och ge sjuksköterskan ett redskap att använda i omvårdnadsprocessen (Wiklund, 
2003). Således kan den vårdvetenskapliga forskningen öppna nya perspektiv och utveckla 
teorier som kan användas för att göra oförutsedda händelser mer hanterbara och därmed öka 
beredskapen för det oväntade.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Bristande patientsäkerhet som leder till vårdrelaterade skador och vårdlidande är ett problem 
främst för patienterna men även för inblandad vårdpersonal som ytterst riskerar sin 
yrkeslegitimation, samt även för samhället i stort i form av ökade kostnader (Socialstyrelsen 
2012; Wiklund, 2003). 
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Tidigare studier har framhållit avvikelserapporteringens vikt för utvecklingen av 
patientsäkerhet. Dock råder det brist på forskning gällande vad som leder till 
avvikelserapporteringar, sjuksköterskan roll i det hela är även relativt outforskat. Genom att 
belysa sjuksköterskans roll i avvikande händelser skapas kunskap runt orsakerna till dessa och 
det kan därigenom leda till ökad patientsäkerhet. Forskning har visat att det går att lära genom 
andras misstag och genom detta minskar risken för att upprepa samma misstag. Samtidigt 
framhålls att lära genom misstag som ett centralt element när det gäller att förbättra 
patientsäkerheten (Graham et al., 2009).  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa situationer där sjuksköterskan varit inblandad i avvikande 
händelser av allvarlig art. 
 
 
METOD 
 
Datamaterialet består av händelseanalyser som genomförts på uppdrag av ett landsting i södra 
Sverige, med ansvarig vårdutvecklare och chefsläkare samt de som varit involverade i 
händelseförloppen. Patienter och närstående har även getts möjlighet att delta. 
Socialstyrelsens handbok för risk- och händelseanalys har använts för att utreda 
händelseförlopp och faktorer som kan ha påverkat händelseförloppet. Datamaterialet har 
sammanställts och sedan relaterats till litteraturen. Endast händelser där det bedömdes finnas 
ett sjuksköterskeperspektiv inkluderades. I två av händelseanalyserna hittades bifynd som 
bedömdes som viktiga men ändå särskiljde sig från huvudhändelsen, de togs upp som separata 
händelser i analysen.  
 
 
Datainsamling 
 
Författarna har erhållit skriftligt samtycke till användning av datamaterialet av ansvarig 
vårdutvecklare och chefsläkare i det aktuella landstinget. Händelseanalyserna var 
avidentifierade från inblandade parter, med undantag från patienters kön och ålder i vissa fall 
då det ansetts vara av relevans för den specifika händelsens analysering. Då författarna 
hämtade datamaterialet från ansvarig vårdutvecklare påtalades det att de som genomfört 
analysen stod utskrivna med fullt namn och därför valde författarna att på plats avidentifiera 
även dessa. Detta på grund av en önskan att få med sig datamaterialet fullkomligt 
avidentifierat och på så sätt eliminera risken för någon part att igenkännas. Författarnas avsikt 
var att genomföra studien i linje med vad som nämns i Helsingforsdeklarationen (2008) och 
därigenom med fullständig konfidentialitet. 
 
 
Urvalsförförande 
 
Författarna kontaktade det aktuella landstingets växel och bad att bli vidarekopplade till den 
person som var ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. Personen som hänvisades till var 
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ansvarig chefsläkare, med denne diskuterades frågan om eventuell användning av 
datamaterialet. Denne hänvisade vidare till den vårdutvecklare som var ansvarig för 
händelseanalyserna. Genom samtal med vårdutvecklaren blev författarna förvissade om att det 
tänkta datamaterialet fanns åtkomligt och var tillåtet att använda i studien. Därefter avtalades 
möte med ansvarig vårdutvecklare för genomgång av händelseanalyser. Författarna tog även 
kontakt med ytterligare tre landsting i södra Sverige för att undersöka möjligheten att 
inkludera fler händelseanalyser. Två av dessa landsting svarade inte och ett dröjde med svar, 
på grund av detta och på grund av att tillräckligt datamaterial redan insamlats, beslöt 
författarna att inte inkludera fler händelseanalyser.  
 
Inklutionskriterierna vid första urvalstillfället var att sjuksköterskan skulle spela en avgörande 
roll i det analyserade händelseförloppet och att händelsen skulle ha inträffat under åren 2010 
och 2011. Urvalet gjordes av författarna med hjälp av vårdutvecklaren och det resulterade i 11 
stycken händelseanalyser. Senare ansågs dessa 11 inte utgöra tillräckligt datamaterial och 
författarna tog åter kontakt med ansvarig vårdutvecklare. Inklutionskriterierna breddades så 
att händelseanalyser där sjuksköterskan till någon del kunde ses som aktör i det analyserade 
händelseförloppet valdes ut. Under denna genomgång lästes samtliga tillgängliga 
händelseanalyser och resultatet blev ytterligare 42 inkluderade händelseanalyser gjorda under 
år 2007-2011. Efter genomläsning exkluderades 6 stycken av händelseanalyserna på grund av 
att det inte fanns något tydligt sjuksköterskeperspektiv i dessa och att de därför inte skulle 
tillföra studien någonting.  
 
De händelseanalyser som utgör resultatet i denna studie har valts ut och redovisats med ett 
etiskt övervägande. Händelseanalyser vars innehåll inbegriper dödsfall eller 
självskadebeteende har redovisats med stor försiktighet med hänsyn till ett eventuellt 
igenkännande av närstående. I redovisandet av sådana händelseanalyser har vissa detaljer i det 
specifika händelseförloppet utelämnats av denna anledning. 
 
 
Analys 
 
Det insamlade datamaterialet har genomgått en manifest kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats i enlighet med Granheim och Lundman (2008). Samtliga händelseanalyser 
lästes igenom av båda författarna flertalet gånger och reflekterades samt diskuterades därefter 
för att uppnå en samstämmighet i tolkningen av texterna och i var sjuksköterskeperspektivet 
kunde ses i var och en av dem. Meningsbärande enheter togs ut för att materialet enklare 
skulle kunna jämföras och likheter och skillnader identifieras, hänsyn togs till textens kontext. 
Därefter kondenserades varje meningsenhet för att göra texten kortare och mer lätthanterlig. 
De kondenserade meningsenheterna benämndes med var sin kod som kortfattat beskrev deras 
innebörd. När detta var gjort diskuterade författarna kring huruvida kodningen stämde med 
meningsenhet och kondenserad meningsenhet, samt med texterna i helhet, detta för att 
förvissa sig om att kodernas formulering tydligt beskrev sjuksköterskeperspektivet i varje 
text. Koderna jämfördes med avseende på likheter och skillnader och sorterades under nio 
preliminära underkategorier. Underkategorierna jämfördes inom och mellan dem och kunde 
därefter sammanföras till fem kategorier. Exempel på underkategorier som sammanfördes var 
att koderna under underkategorin ”eftersöker inte viktig information” och ”bristande 
kompetens” sammanfördes i kategorin ”kunskap”. Exempel på meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategori visas i figur 1. Vissa av 
händelseanalyserna har använts två gånger då författarna kunde se två skilda faktorer i 
händelseförloppet med sjuksköterskeperspektiv i samma text. 
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Fig. 1 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…rapport angående 
patientens somatiska 
tillstånd eftersöks inte av 
psykiatrisjuksköterska… 
patienten får inte den 
övervakning och vård 
dennes tillstånd kräver…  

Patienten får inte 
adekvat omvårdnad.  
 

Sjuksköterskan ser 
inte till patientens 
kroppsliga behov.  

Tar inte 
hänsyn till 
hela 
patienten. 

Helhetssyn 

…sjuksköterska ger råd 
utan att själv träffa 
patienten…får rapport 
om att skadan gäller ett 
knä och överväger inte 
någon annan 
möjlighet…frågar inte 
efter hur patienten 
fallit…rätt diagnos 
fördröjs… 

Sjuksköterskan 
överväger inte någon 
annan orsak till 
patientens smärta. 

Sjuksköterskan 
reflekterar inte kring 
patientens tillstånd. 

  

…psykiskt sjuk patient 
har en esophagusskada 
som ej upptäckts i 
somatiken…symtom 
förvärras på psykiatrisk 
avdelning…tolkas som 
den psykiatriska 
grundsjukdomen…  

Somatiska symtom 
följs inte upp av 
psykiatrisjuksköterska
. 

Sjuksköterskan 
tolkar somatiska 
symtom som 
psykiatrisk 
grundsjukdom. 

Ser inte förbi 
sin 
förförståelse. 

 

 
 
 
Etiska överväganden 
 
I Helsingforsdeklarationen (2008), som ligger till grund för de etiska överväganden som har 
gjorts under studiens gång, poängteras att alla människor skall behandlas respektfullt. Därför 
är det av största vikt att hantera känslig data med stor försiktighet för att kränka eller skada 
någon människa. I detta ligger även skyldigheten att skydda människans värdighet, integritet 
och privatliv. Författarna är medvetna om de etiska skyldigheterna och diskuterade och 
reflekterade kring den etiska försvarbarheten under studien gång, med målet att nyttan med 
studien överväger eventuell skada. 
 
Forskning gällande omvårdnad vilar på samma etiska principer som professionen i sig 
(Stryhn, 2007). ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor 
sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande i praktik och teori. Där görs bland annat 
gällande att sjuksköterskan skall verka för en miljö där mänskliga rättigheter respekteras och 
att information given av en patient skall behandlas konfidentiellt och delges andra efter 
omdöme. Av denna anledning har författarna valt att inte redovisa vissa specifika detaljer i 
några av de texter som analyserats, detta anses inte påverka tyngden i det beskrivna resultatet.  
Etik Sydost har kontaktats via e-post och författarna fick till svar att inga etiska dilemman 
eller betänkligheter förelåg.  
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Författarna har strävat efter att vara objektiva och sätta sin egen förförståelse åt sidan för att 
inte tolka in förutfattade meningar. Datamaterialet har granskats med ett förutsättningslöst 
förhållningssätt och med en öppenhet för den information som framkommit. Resultatet har 
inte vinklats utan redovisas så objektivt och sakligt som möjligt. Tillvägagångssättet har 
beskrivits tydligt för att uppnå största möjliga transparens.  
 
 
RESULTAT 
 
Analysen gjordes på händelseanalyser av allvarligare avvikelser inom ett specifikt landsting, 
vissa av dem anmälda enligt Lex Maria. Resultatet är baserat på 47 specifika händelser där 
sjuksköterskor varit inblandade.  Bearbetning av materialet ledde till tio underkategorier: 
interaktion, bristande kommunikation, eftersöker inte viktig information, bristande kompetens, 
otydlig ansvarsfördelning, ber inte om hjälp, rutiner följs inte, rutiner saknas, tar inte hänsyn 
till hela patienten och ser inte förbi sin förförståelse. Detta tolkades sedan in i följande 
kategorier: kommunikation, kunskap, skyldigheter, riktlinjer och bristande helhetssyn. 
 
 
Betydelsen av god kommunikation 
 
I denna kategori ingår underkategorierna interaktion och bristande kommunikation. 
Situationerna visar hur sjuksköterskan varit involverad i avvikande händelser till följd av 
bristande kommunikation mellan dem och andra. Det har påträffats att kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och medarbetare brister på olika sätt. Det framkommer även brister i 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Vissa av situationerna innefattar moment 
där interaktionen mellan olika yrkeskategorier, avdelningar och organisationer inte har 
fungerat och lett till avvikande händelser.  
 
Interaktion 
 
Det framgår av händelseanalyserna att sjuksköterskor inte velat ifrågasätta beslut av erfarna 
läkare. Detta har bland annat resulterat i att läkare inte blivit informerad om att ordinera 
läkemedel inte fått önskvärd effekt. Andra gånger kommunicerar sjuksköterskan inte symtom 
eller iakttagelser till läkare och bidrar därmed till fördröjd behandling. Det har även påträffats 
att sjuksköterskor från olika avdelningar inte har samtalat kring en patients överflyttning, på 
så sätt har personalen på övertagande avdelning inte varit förberedda på patientens vårdbehov;  
 
”…patienten skall överflyttas från IVA till annan avdelning….upplevs vara för dålig för detta 
av ansvarig sjuksköterska…..överflyttas trots detta….ingen diskussion hålls ang. om de kan 
tillgodose patientens vårdbehov på den nya avdelningen…..patienten får flyttas tillbaka till 

IVA samma dygn...” 
 
Liknande problem kan ses då patienter flyttas mellan olika organisationer, till exempel mellan 
somatisk och psykiatrisk avdelning eller mellan landsting och kommunal vård. 
  
Bristande kommunikation 
 
Det framgår brister i kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare i flera av 
händelseanalyserna. Situationer visar hur sjuksköterskan söker läkare då de bedömer 
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patienters hälsotillstånd som förvärrat och uttrycker oro. Läkare har då av olika anledningar 
avböjt att komma för att undersöka patienten. Anledningarna har bland annat varit att 
patientens tillstånd inte uppfattats som kritiskt och har därför bedömts som att det kan vänta 
till planerad rond; 
 

”…sjuksköterska är orolig för patientens försämrade tillstånd...vidare utredning på 
morgonen…efterfrågar konsultation med bakjour…läkare kommer inte…” 

 
Det har påträffats situationer där sjuksköterska och läkare inte nått fram till samstämmighet i 
bedömningen av patienters tillstånd till följd av bristande kommunikation dem emellan. Detta 
ses bland annat då det i en specifik situation tagits beslut om akut kejsarsnitt. Sjuksköterskan 
uppfattar kejsarsnittet som urakut medan läkaren bedömer och ordinerar det som akut. 
Sjuksköterska och patient får då vänta utanför operationssalen eftersom ingen personal ännu 
finns där. Andra gånger handlar det om att sjuksköterska och läkare inte diskuterar kring 
patientens vårdbehov och om hur det skall tillgodoses. I en situation tillhör inte patienten 
någon avdelning då det ännu inte bestämts vilken avdelning patienten skall tillhöra. Detta får 
konsekvenser för patienten då denna inte får hjälp med att tillgodose sina behov under 
väntetiden. 
 
De studerade händelseanalyserna visar även på brister i kommunikationen mellan 
sjuksköterskor. Dessa situationer inbegriper främst moment där sjuksköterskor överlåter 
arbetssysslor till varandra utan att kommunicera detta. Särskilt ses det i händelser där 
sjuksköterskor sökt läkare utan att lyckas och därefter överlåtit detta till nästkommande 
sjuksköterska. Nästkommande sjuksköterska har varit ovetande om det och därmed har 
läkarkontakt fördröjts eller uteblivit.  
 
Bristfällig kommunikationen mellan sjuksköterska och patient framkommer också i 
händelserna. I en specifik situation ses att diabetessjuksköterska och läkare beslutar om att 
byta ut patientens insulin mot en annan sort. Patienten blir inte informerad om detta och tar 
därför båda sorterna. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient har även brustit 
under anamnesupptagning. Det är utmärkande att sjuksköterskor inte lyckas fånga patienters 
hela symtombild och därmed försvårat korrekt läkarbedömning. Detta framgår tydligt av en 
situation där en patient under demensutredning undersöktes av sjuksköterska. Sjuksköterskan 
uppfattade då inte att patienten sedan långt tidigare haft problem med att räkna och skriva. I 
och med detta uppfattades dessa problem som symtom på demenssjukdom och patienten blev 
felaktigt diagnostiserad med demenssjukdom.   
 
 
Kunskap saknas 
 
I denna kategori ingår underkategorierna eftersöker inte viktig information och bristande 
kompetens. Dessa händelser inkluderar situationer där sjuksköterskan inte har utfört 
nödvändiga kontroller och ett flertal händelser där sjuksköterskan inte eftersökt viktig 
information. I vissa fall har sjuksköterskan gjort sin bedömning utifrån information från tredje 
part. Det har även förekommit att sjuksköterskor har överlåtit sitt ansvar rörande medicinering 
till patienten på grund av bristande kunskap kring aktuell diagnos och behandling.  
 
Eftersöker inte viktig information 
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Det framgår av händelseanalyserna att sjuksköterskor gjort bedömningar utifrån bristande 
information om patienters tillstånd. Detta bland annat för att de inte kontrollerat provsvar eller 
läst journalanteckningar. I vissa situationer har sjuksköterskan fattat beslut utifrån 
tredjehandsinformation och gjort bedömningar utan att själv ha kontrollerat viktiga uppgifter; 

 
 ”…sjuksköterskan får rapport om provsvar….kan ej läsa dem själv….undersköterska uppger 
att de är utan anmärkning…sjuksköterskan efterfrågar inte mer specifika värden…patientens 

försämrade hälsotillstånd uppmärksammas därmed inte…”. 
 

I ett annat specifikt fall gör sjuksköterska bedömning efter de uppgifter denne får genom 
undersköterskan, hon läser inte själv journalanteckningar. Patienten triangeras därmed inte 
och blir felprioriterad. En annan händelse visar hur operationssjuksköterskan inte kontrollerar 
journalanteckningar angående märkning inför operation, vilket leder till att bråckoperation 
påbörjas på fel kroppsdel.  
 
Flera händelser innefattar moment där sjuksköterskan inte följt upp undersökningar och 
behandlingar till exempel genom att inte läsa röntgensvar eller andra provsvar. Detta har lett 
till att adekvat behandling har fördröjts och därigenom förlängd vårdtid för patienten. Det har 
även hänt att sjuksköterskan inte genomfört kontroller, vilka på grund av patientens tillstånd 
bör vara av intresse för sjuksköterskan. Ett exempel är då en smärtpåverkad patient givits 
inledande smärtstillande behandling och sjuksköterskor inte följt upp med MEWS-kontroller. 
Det finns flera situationer där anamnesupptagningen inte har fungerat för att sjuksköterskan 
inte har haft kunskap kring hur en anamnesupptagning skall ske. Viktiga symtom har då 
missats vilket har lett till fördröjd diagnostisering.  
 
Bristande kompetens 
 
Sjuksköterskans förmåga att läsa av aktuell patient och situation på ett adekvat sätt har 
flertalet gånger varit bristfällig. Det har framkommit att sjuksköterskan inte reflekterat över 
patientens situation eller tänkt i fel bana. Dessa händelser har visat hur sjuksköterskan genom 
att inte reflektera har missat förändringar i patienters symtombild eller missat nyuppkomna 
symtom. Exempelvis har en nyopererad patient drabbats av inre blödningar, vilket inte 
uppmärksammas av sjuksköterskan och därmed fördröjs nödvändig reoperation. Ett annat 
exempel; 

 
”…ansvarig sjuksköterska oroar sig för patientens takykardi...kommunicerar detta med 

övertagande sjuksköterska på annan avdelning….vidarebefordras till läkare….anses inte vara 
tillräckligt allvarligt för att vänta med överflytting….oklart hur lågt Hb 

kommuniceras….bristande dokumentation…symtom på blödning uppmärksammas inte…” 
 
Det har även visats att sjuksköterskan reflekterat i fel banor genom att inte se till hela 
patienten eller genom att vara inriktad endast på ett specifikt symtom och då inte tagit andra 
symtom i åtanke. Som exempel visar en situation hur sjuksköterskan skall hjälpa en patient att 
mobiliseras. Patienten är smärtpåverkad, vilket inte stämmer överens med den diagnos 
patienten har fått. Sjuksköterskan kommunicerar inte detta till läkaren och adekvat behandling 
fördröjs.  
 
 
Skyldigheter 
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I denna kategori ingår underkategorierna otydlig ansvarsfördelning och ber inte om hjälp. 
Händelseanalyserna beskriver händelser där sjuksköterskan inte har upplevt sig som ansvarig 
för patientens vård. Detta har kunnat påvisas i situationer där det varit osäkert vilken 
avdelning patienten tillhört eller vilken sjuksköterska som varit omvårdnadsansvarig. 
Patienters behov har då inte blivit tillgodosedda. Det har även visats att sjuksköterskan inte 
har efterfrågat hjälp när denne inte vet hur någonting skall genomföras och därmed har 
behandlingsåtgärder skett på ett icke korrekt sätt eller på ett sätt som inte varit förenligt med 
kravet på patientsäkerhet.   
 
Otydlig ansvarsfördelning 
 
Situationer som analyserats har visat på hur det varit osäkert vilken avdelning patienten 
tillhört och då en patient skall förflyttas från en avdelning till en annan. Sjuksköterskor har då 
förutsatt att någon annan sjuksköterska burit ansvaret för patientens vård och patienten har då 
inte fått adekvat vård eller fördröjd vård; 
 

”…ingen kontrollerar urinproduktionen efter katetersättning…ingen ger besked om att det 
ska göras…ingen ger och ingen får rapport…”. 

 
I en annan specifik situation ses att en patients antibiotikaordination administreras med 
fördröjning i samband med förflyttning. Här förutsätter de två inblandade sjuksköterskorna att 
ansvaret för infusionen ligger hos den andra. Detta leder till att administreringen dröjer flera 
timmar. Det har även varit så att så kallade ”springsjuksköterskor” (sjuksköterskor som är 
”extrapersonal” på avdelningen med ansvar främst för läkemedelsadministration) utfört 
delegerade arbetsuppgifter från ordinarie sjuksköterska och efter det har varken 
”springsjuksköterskan” eller den ordinarie sjuksköterskan följt upp patientens tillstånd. 
 
Det har i flera av händelserna framgått att ansvars- och rollfördelningen sjuksköterskor 
emellan har varit otydlig, vilket har lett till att ingen tagit ansvar för genomförandet av en 
arbetsuppgift. Ett exempel på en sådan situation ses då två anestesisjuksköterskor är 
närvarande inför en operation. Det är oklart för vem av dem som ansvarar för att 
anestesigasen sätts på, vilket leder till att den inte sätts på.   
 
Situationer gällande osäkerhet i vilken avdelning patienten tillhört har setts få liknande 
konsekvenser. Specifikt har det visats i en situation där en patient med diabetes inkommer till 
akuten. Det är osäkert vilken avdelning patienten skall vidare till och det tar flera timmar 
innan detta bestäms. Under den tid patienten väntar på att överflyttas får denne varken mat, 
insulin eller vätskeinfusion.   
     
Ber inte om hjälp  
 
Häribland finns situationer där sjuksköterskan inte efterfrågat hjälp trots att denne är osäker 
på hur någonting skall göras. Exempelvis har sjuksköterskan försökt få kontakt med läkare 
men inte lyckats, sjuksköterskan har då inte försökt igen eller på annat sätt, utan lämnat detta 
till en annan sjuksköterska. Detta har lett till sena läkarordinationer och förlängd vårdtid.  
 
Här finns även situationer där sjuksköterskan varit osäker på hur observationer denne gjort 
skall tolkas. Observationerna har inte kommunicerats med medarbetare och därmed har 
sjuksköterskan gjort felaktiga bedömningar eller inte rapporterat patientens försämrade 
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tillstånd. I en specifik händelse utför sjuksköterskan strokekontroller och noterar en 
försämring; 
 

”…sjuksköterska genomför strokekontroll...noterar försämring…blir osäker….rapporterar 
inte vidare eller konsulterar någon annan för hjälp…” 

 
 Patientens försämrade tillstånd vidarerapporteras inte och patienten drabbas av en stroke som 
det är för sent att läkemedelsbehandla när den konstaterats.   
 
 
Riktlinjer 
 
I denna kategori ingår underkategorierna rutiner följs inte och rutiner saknas. Händelserna 
består av moment där sjuksköterskan har frångått existerande rutiner eller där sjuksköterskan 
har handlat utan att efterfråga rutiner eller rekommendationer och inte kontrollerat 
ordinationer. Det har också förekommit att rutiner har saknats. Kategorin innehåller även 
situationer där sjuksköterskan genom förväxling har administrerat patienter fel läkemedel, 
genom fel administrationssätt och med fel dos.   
   
Rutiner följs inte   
 
Häribland finns situationer då läkemedel administrerats till en patient utan läkarordination 
eller utan att sjuksköterskan kontrollerat läkarordination. Dessa händelser har fått 
konsekvenser för patienter då de därmed fått fel behandling. Det har förekommit att patienter 
givits fel läkemedel beroende på olika saker. Det har bland annat handlat om att 
läkemedelsordinationer avlästs fel eller inte lästs alls. Det har i en specifik situation lett till att 
fel ben har gipsats och patienten har då återvänt hem med obehandlad fraktur. I samma 
händelse har det även framkommit att sjuksköterskan frågat patientens anhörig om 
ordinationen, sjuksköterskan tolkade dennes svar felaktigt och därigenom blev fel ben gipsat. 
Detta senare moment berodde troligtvis på språkförbistring men situationens huvudsakliga 
problem tolkas som att inte sjuksköterskan kontrollerade ordinationen. 
 
Händelser visar att sjuksköterskan inte kontrollerat patientens ordinationer i journalsystemet 
och administrerat patienten antibiotika intravenöst utan att läkare ordinerat detta. Ett annat 
exempel på detta är en situation där en operationssjuksköterska inte kontrollerat 
journalanteckningar innan denne märkte patienten inför operation. Detta ledde till att kirurgen 
påbörjade operationen på fel extremitet. 
 
Det har även skett förväxlingar av läkemedel och ingångar. Som exempel på det senare ses en 
situation där det skedde en förväxling mellan subcutan venport och epiduralkateter. Patienten 
administrerades läkemedlet på ett felaktigt och riskfyllt sätt. Patienter har även förväxlats. Till 
exempel visas i en situation att sjuksköterskan misstolkat muntlig ordination från läkare och 
inte kontrollerat ordinationen i journalsystemet. Sjuksköterskan administrerade 
blodtransfusion till fel patient;  

 
”…vid rond på avdelningen antar sjuksköterskan att det är en patient som ordineras blod när 

läkaren menar en annan…beställer blod utan att kontrollera patientens 
blodvärde…administrerar blodtransfusion till fel patient…”. 
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Sjuksköterskor har även administrerat läkemedel med fel dos då man inte kontrollerat de 
inställningar som styr till vilken mängd och takt läkemedlet tillförs patienten vid byte av 
läkemedelspump. 
 
Rutiner saknas 
 
Dessa situationer innefattar moment där sjuksköterskan inte haft tillgängliga rutiner för en 
arbetsuppgifts genomförande. Bristen på rutiner i dessa situationer har inte diskuterats vidare 
utan sjuksköterskor har genomfört arbetsuppgifter utan att vara säkra på hur de skall 
genomföras. Specifikt ses händelser där sjuksköterskor inte haft tillgängliga PM vid 
utformandet av vården kring en patient. Detta lett till att vården har bedrivits på ett sätt som 
inte är förenligt med patientsäker vård. Följande exempel visar på vad som kan inträffa när 
rutiner saknas gällande uppföljning av provsvar i samband med att patienter överflyttas 
mellan två avdelningar; 
 
”…provsvar rapporteras men uppfattas inte…saknade provsvar eftersöks inte..sjuksköterskan 

hade hög arbetsbelastning och inte tid att följa med patient till annan avdelning… muntlig 
rapport ges inte…” 

 
Det har även framkommit att det i vissa situationer inte har funnits rutiner för hur 
anamnesupptagningen skall genomföras. Detta ses huvudsakligen då anamnesupptagningen 
skall ske via telefon. Bristande anamnesupptagning har lett till att symtom inte 
uppmärksammats.    
 
 
Bristande helhetssyn  
 
I denna kategori ingår tar inte hänsyn till hela patienten och ser inte förbi sina fördomar. 
Händelserna består av moment där sjuksköterskan har misstagit patienters somatiska symtom 
som olika uttryck för respektive patients psykiatriska grundsjukdom. Andra händelser visar 
hur sjuksköterskor har riktat sin uppmärksamhet på ett symtom och därmed missat patientens 
totala symtombild. Det har även visat sig att sjuksköterskor haft svårt att skifta fokus i 
situationer där något står utpekat i journalanteckningarna.  
 
Tar inte hänsyn till hela patienten 
 
Problem har visats uppkomma då sjuksköterskor inte skiftar fokus utan inriktar sig på en del 
av patienten eller på ett symtom. I dessa situationer har sjuksköterskor inte bildat sig en 
helhetsbild av patienten och de har på grund av det missat viktig information för 
bedömningen av patientens tillstånd. Ett exempel på en sådan situation ses då en patient fallit 
och drabbats av en höftfraktur. Patienten är mycket smärtpåverkad och man härleder smärtan 
till knäet. Misstanken om skadat knä förs in i journalen och det tar flera dagar innan 
utåtroterat ben uppmärksammas, vilket leder till sen röntgen av bäckenbenet och diagnosen 
höftfraktur. Det framgår av det här att sjuksköterskor inte har reflekterat över patienten i 
helhet;  

 
”…patienten tar kontakt genom sjukvårdsrådgivningen…beskriver symtom…sjuksköterskor 
väljer att använda beslutsstödet för yrsel…tar inte hänsyn till övriga symtom…patientens 

tillstånd bedöms felaktig som icke-akut…”. 
 



14 

Andra situationer visar hur sjuksköterskor utgått ifrån vad som tidigare skrivits i journalen 
och därigenom har den verkliga anledningen till patientens problem inte uppmärksammats. 
 
 
Ser inte förbi sin förförståelse 
 
Bland händelseanalyserna under denna kategori ses flera situationer där 
psykiatrisjuksköterskor har tolkat in somatiska symtom i patienters psykiatriska 
grundsjukdom. Dessa somatiska symtom har framför allt varit smärta. Patienter tillhörande 
psykiatrin har alltså blivit utan smärtstillande behandling eller utan adekvat uppföljning 
gällande det somatiska sjukdomstillståndet då man förutsatt att smärtan varit symtom på den 
psykiska sjukdomen; 
 

”…psykiskt sjuk patient har en esophagusskada som ej upptäckts...vård fokuseras på annan 
skada...symtom förvärras...tolkas som den psykiatriska grundsjukdomen…” 

 
 Specifikt ses situationer där psykiatrisjuksköterskan inte efterfrågat rapport från den 
somatiska vården. Till exempel har psykiatrisjuksköterskor inte varit medvetna om att en 
patients ordination har ändrats och därmed har patienten givits fel dos. Då patientens tillstånd 
förvärras på grund av detta tolkas det som den psykiatriska grundsjukdomen. Detta har lett till 
att patienten blivit utan den behandling och uppföljning dennes tillstånd krävt. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Arbetsprocessen 
 
När syftet med studien stod klart diskuterades olika tillvägagångssätt för genomförandet av 
den. En intervjustudie hade kunnat ge en mer djupgående förståelse men hade endast kunnat 
involvera ett fåtal individers upplevelser. Datamaterialet hade då blivit mer subjektivt och 
resultatet hade blivit färgat av detta. Det hade heller inte motsvarat syftet eftersom 
datamaterialet hade handlat mer om informanternas upplevelse av händelserna än om 
händelserna i sig (Pathel & Davidson, 2003). En litteraturstudie övervägdes men vid 
artikelsökning hittades för lite relevant data och det bedömdes inte motsvara syftet med 
studien tillräckligt bra. Slutligen diskuterades att studera avvikelserapporter eftersom 
dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och 
skeenden (Pathel & Davidson, 2003), vilket motsvarade studiens syfte på ett önskvärt sätt. 
När tillgången till händelseanalyser var säkrad övervägdes en kvantitativ innehållsanalys, men 
datamaterialet bedömdes inte vara tillräckligt omfattande för denna typ av analys.  En 
induktiv, kvalitativ innehållsanalys ansågs vara det bästa eftersom författarna inte hade någon 
form av hypotes om vilka fynd som skulle framkomma och därför ville ha en öppen 
inställning till vad analysen skulle visa. Inklutions- och exklutionskriterierna för 
händelseanalyserna utformades så att datamaterialet skulle innehålla data som kunde 
användas för att besvara syftet med studien. Då analysprocessen inleddes med att systematiskt 
läsa igenom var och en av händelseanalyserna upptäcktes det att sex stycken av dem inte 
uppfyllde inklutionskriteriet gällande sjuksköterskeperspektivet. Dessa sex exkluderades ur 
studien av denna anledning.  
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Metodologiska styrkor 
 
Urvalsprocessen och analysarbetet har redovisats tydligt för att ge läsaren möjligheten att 
bedöma giltigheten i hur datamaterialet har insamlats och analyserats. Tabellen med exempel 
på kondensering och abstraktion av meningsbärande enheter finns redovisad av samma 
anledning. I resultatbeskrivningen återges citat från de analyserade texterna för att ytterligare 
stärka läsarens möjlighet att bedöma studiens giltighet (Granheim & Lundman, 2009).  
 
Att författarna själva har träffat den vårdutvecklare som tillhandahöll händelseanalyserna och att 
denne var med under urvalsförförandet, samt fanns kontaktbar under hela forskningsprocessen ses 
som kvalitetsstärkande. Vårdutvecklaren har god kunskap inom området, är utbildad 
sjuksköterska och har arbetat med patientsäkerhet sedan ett flertal år tillbaka. Genom närhet till 
informationslämnaren anser Pathel och Davidson (2003) att de dokument som används kan 
framhållas som originalhandlingar och därmed svårligen beskyllas för att vara förfalskningar. 
Vårdutvecklaren har tillsammans med författarnas handledare fungerat som en 
kvalitetsgranskning då de funnits tillgängliga för diskussion kring arbetsprocessen och 
tolkningen av texterna. Dessa har även funnits som ett värdefullt stöd för författarna under 
arbetet med studien.  
 
Studiens resultat kan inte ses som fullt generaliserbart, men anses kunna öka förståelsen för 
ämnesområdet och därigenom kan studien bidra till utvecklingen av patientsäkerhet. Studiens 
resultat har kunnat styrkas av tidigare forskning och har kunnat förklaras men hjälp av teori. 
Huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer är osäkert, men 
författarna har genom att tydligt redovisa urval, datainsamlig, bearbetning av materialet och 
andra faktorer som utgör studiens kontext, haft för avsikt att underlätta detta (Granheim & 
Lundman, 2009). 
 
Möjliga metodologiska svagheter 
 
Under analysprocessen upptäcktes det att vissa kondenserade meningsenheter överlappade 
varandra och att vissa underkategorier hade kunnat passa in i flera av kategorierna. Enligt 
Granheim och Lundman (2008) skall detta undvikas så långt som möjligt, men det är enligt 
dem inte en ovanlighet då det material som analyseras rör mänskligt beteende, alltså 
subjektiva data. Genom analysen har de huvudsakliga situationerna där sjuksköterskan varit 
inblandad kunnat identifieras, dock har sjuksköterskan setts påverka situationerna på mer än 
endast ett sätt. Detta har gjort att kategorierna inte är fullständigt särskiljda från varandra. 
Resultatet kan ha påverkats av att författarna inte är vana vid att analysera textmaterial. Inom 
kvalitativ forskning är alltid författaren till stor del medskapare till texten (Granheim & 
Lundman, 2009), av denna anledning kan resultatet inte ses som oberoende av författarna.  
 
Författarna hade möjligheten att inkludera ett större antal händelseanalyser i studien. Genom 
kontakt med ett annat landsting som var positiv till att bidra med händelseanalyser övervägdes 
detta, men slutligen fick författarna avstå med hänsyn dels till att landstinget gav ett senare 
besked i frågan och del på grund av den begränsade tid som fanns avsedd för arbetet med 
studien. Ett större material, insamlat från skilda landsting hade kunnat öka resultatets 
generaliserbarhet, men studien hade därmed krävt mer tid (Pathel & Davidson, 2003).   
 
 
Resultatdiskussion 
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Händelserna som beskrivs under kategorin kommunikation berör flest händelser där 
kommunikationen brustit mellan sjuksköterskor och läkare och även några där det brustit 
mellan sjuksköterskan och patienterna. I flera händelser har läkare och sjuksköterskor varit av 
olika uppfattningar av hur allvarligt patienternas tillstånd har varit, i ett antal fall har 
sjuksköterskorna misslyckats med att förmedla att patientens tillstånd varit kritiskt.          
 
Kommunikationsverktyget ISBAR (SBAR) är evidensbaserat och ska enligt sjukhusets 
riktlinjer tillämpas, men det används inte alltid. ISBAR skulle kunna förbättra 
kommunikationen mellan vårdpersonal eftersom syftet är att gå igenom alla symtom patienten 
har och undvika missförstånd genom att den andra parten i samtalet bekräftar vad den förste 
sagt. Stegen i ISBAR är identifikation, situation, bakgrund, analys och råd, det ska vara 
kortfattad och relevant information och parterna ska bekräfta vad som sagts. SBAR ska 
användas enligt WHOs och Socialstyrelsens rekommendationer (SKL, 2010).  
 
En studie från 2011 (McCaffrey et al.) där både sjuksköterskor och läkarstudenter deltog hade 
som syfte att främja öppen och positiv kommunikation mellan dessa två professioner. Den 
genomfördes med intentionen att skapa en mer positiv arbetsplats men även för att stärka 
patientsäkerheten. Resultatet visade att en sådan intervention gav ett positivt resultat och i 
slutändan bidrog till en bättre vård för patienterna. Forskning som stödjer utvecklandet av 
utbildningsprogram och vidareutbildning finns alltså och det är där fokus bör ligga i 
framtiden. Studier visar också att en del av problemet ligger i att läkare inte har det förtroende 
som de borde ha för sjuksköterskor och deras kompetens och att sjuksköterskor i högre grad 
behöver bli respekterade och stöttade av läkare för att förbättra sin arbetssituation och för att 
bidra till en bättre patientsäkerhet. Det visar även att det är viktigt att uppmärksamma denna 
kommunikationssvårighet eftersom det är en brist i en patientsäker vård (Mojtaba & 
Vaismoradi, 2011).   
 
Det är känt genom forskning att det finns ett gap mellan teoretisk kunskap och att verkligen 
till fullo behärska något (Neacsu, 2006) I flera av de händelser som undersökts har berörda 
sjuksköterskor varit nyutbildade eller nya på avdelningen, det har också handlat om specifika 
moment som sjuksköterskorna inte behärskat i tillräckligt stor utsträckning. Det kan även 
handla om kunskapsbrist rörande områden som inte tillhörde det sjuksköterskan vanligen 
arbetade med, så som en ovanlig diagnos eller medicinering. Studier visar att den 
vårdpersonal som oftare exponeras för ett allvarligt medicinsk problem så som 
hjärtstillestånd, var skickligare och bättre lämpade till att hantera tillståndet. I de fall 
personalen varit med om fem hjärtstillestånd eller fler under föregående år, så visade de 
betydligt större säkerhet på området och omvänt så visade det sig att om risken för att 
tillståndet skulle inträffa på arbetsplatsen var liten så minskade även kunskapen runt detta 
(Passali et al., 2011). 
 
I underkategorin information eftersöks inte framkommer det att sjuksköterskorna i ett antal 
händelser har litat på information från tredje part och alltså inte kontrollerat t.ex. provsvar 
själv, vilket hon har skyldighet att göra. Ibland handlar det om bristande kunskap rörande 
rutiner och riktlinjer vilka inte varit tydliga. Till exempel att om så kallade MEWS-kontroller 
är ordinerade så ska de alltid göras ett visst antal gånger, ibland har informationen angående 
detta varit svår att hitta.  
 
Sjuksköterskor måste enligt lag (SFS 1982:763) uppfylla kraven på god och säker vård och 
har olika möjligheter att söka information på t.ex. vårdhandboken eller att kontakta ansvarig 
läkare eller konsultera sina kollegor vid osäkerhet. Det föreligger hinder för detta om kunskap 
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saknas kring var information ska eftersökas så som utarbetade PM eller då andra problem 
föreligger till exempel då det finns andra brister i vårdlaget som till exempel oklara riktlinjer, 
starka hierarkier inom vården (Vogus & Sutcliffe, 2007) eller bristande kommunikation 
mellan olika professioner.  
 
Det är viktigt att kunna skifta fokus när symtombilden inte pekar entydigt på en sak eller 
patientens tillstånd försämras. Det är ett känt fenomen att om någon uppmärksammar till 
exempel att det är en knäskada så är det svårt att byta fokus och inse att det rör sig om något 
annat, vilket har hänt i flera händelseanalyser då avvikelserna rört försenat upptäckande av 
höftfrakturer. 
 
Kunskap och yrkesskicklighet handlar om att kunna förstå information och implementera 
teoretisk kunskap i praktiken samt att förvärva en klinisk blick och säkerhet nog att kunna dra 
korrekta beslut. 
 
Denna studie visar att en otydlig roll- och ansvarsfördelning bland sjuksköterskor kan leda till 
avvikelser och få konsekvenser för patienter. Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av 
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för 
tjänstgöring som sjuksköterska. Det är sjuksköterskans skyldighet att utföra sitt arbete enligt 
föreskrifterna. Vissa av de händelseanalyser som studerats visar på situationer där 
sjusköterskan inte har arbetat i enlighet med föreskrifterna och därmed inte tagit det ansvar 
som förväntas.  
 
Sjuksköterskans ansvarsområde är brett och det har i tidigare studier framkommit att 
sjusköterskor kan känna sig ”multifunktionella” i sin yrkesroll. Pin-pin Choi (2011) beskriver 
hur sjuksköterskor kan uppleva sig som ansvariga för ”bisysslor” vid sidan av det rent 
omvårdnadsmässiga. Detta får konsekvenser för hur de själva uppfattar sin yrkesroll och 
upplevs som störande i omvårdnadsarbetet (Sharkey & Sharples, 2003).  
 
I relation till hög arbetsbelastning och stigande krav på förbättrad kvalitet och effektivitet 
upplever sjuksköterskor det svårt att prioritera bland arbetsuppgifterna. Tidigare forskning 
visar att sjuksköterskor, både inom den somatiska och psykiatriska vården, upplever stress i 
förhållande till en otydlig roll- och ansvarsfördelning. Glazer och Gyurak (2008) menar att 
detta leder till en osäkerhet hos sjuksköterskorna gällande vad som förväntas av dem. Det 
framgår av föreliggande studie att situationer där sjuksköterskans ansvar är otydligt leder till 
att arbetssysslor prioriteras på ett sätt som negativt påverkar patientsäkerheten. 
Konsekvenserna av detta har visat sig vara fördröjd eller utebliven vård och i slutändan ett 
vårdlidande för patienten. 
 
Denna studie har kunnat visa på att situationer där sjuksköterskan frångått rutiner eller inte 
efterfrågat dem har fått konsekvenser för patienter. Dessa konsekvenser har inneburit förlängd 
vårdtid och lidande för patienten. 
 
Varför frångår sjuksköterskan vedertagna rutiner? Karasek och Theorell (1990) menar att tre 
faktorer påverkar individers upplevda arbetssituation; högre krav, minskad kontroll och 
bristande socialt stöd. Teorin beskriver hur dessa faktorer samverkar och hur en obalans 
mellan dem kan orsaka stress. Upplevda krav innebär de krav som ställs i form av till exempel 
arbetsuppgifter. Kontroll avser individens upplevda förmåga att bestämma över, påverka och 
hantera den egna arbetssituationen. Stöd utgör hur individen upplever den sociala 
interaktionen på arbetsplatsen, det vill säga upplevelsen av trygghet och samarbetsvillighet i 
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personalgrupp och organisation. Om kontrollen och stödet upplevs som lågt i förhållande till 
kraven leder detta till en förhöjd stressnivå med risk för försämrad arbetsmiljö och 
arbetsmoral vilket tar sig uttryck i lägre effektivitet, ökad risk för fel samt fler mer eller 
mindre avsiktliga avsteg från rutiner (Karasek & Theorell 1990). Det framgår av tidigare 
forskning att sjuksköterskor upplever svårigheter att påverka arbetssituationen och att beslut 
fattas över huvudet på dem. Detta i relation till att vissa rutiner och bestämmelser upplevs 
som poänglösa har resulterat i stress och lett till avvikelser (Glazer & Gyurak, 2008). Till 
sammanhanget hör även sjuksköterskans skyldigheter till följd av det ansvar som ligger i 
yrkesprofessionen, vilket regleras av Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 
Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska. Det är 
varje sjuksköterskas egenansvar att uppfylla dessa krav i sitt yrkesutövande.   
 
Eftersom rutiner, på grund av att de gör anspråk på hur någonting skall utföras, kan utgöra en 
arbetsbelastning bör upplevelsen av krav öka. Enligt Karasek och Theorells (1990) teori måste 
det då ske en motsvarande ökning i upplevelsen av kontroll och stöd för att detta inte skall 
upplevas som negativt belastande, det vill säga som stress. Det har visat sig att ökade 
möjligheter att påverka och styra den egna arbetssituationen gör vårdpersonal mindre sårbara 
för den stress som medföljer höga arbetskrav (Schmidt & Diestel, 2010).  
 
Situationer då sjuksköterskans möte med patienter inte har präglats av en helhetssyn får 
liknande konsekvenser. Tidigare forskning har visat på problem med att tillgodose patienters 
själsliga och andliga behov inom den somatiska vården. Det beskrivs hur patienter under 
kroppslig omvårdnad inte fått det mentala stöd de varit i behov av (Berg & Sarvimäki, 2003). 
Denna studie har kunnat visa på just detta, men även på det omvända. Det har framkommit att 
patienters kroppsliga behov inte har uppmärksammats tillräckligt i den själsliga och andliga 
omvårdnaden. Detta har framförallt setts i situationer då patienter tillhörande en psykiatrisk 
avdelning efter en tid i den somatiska vården har kommit tillbaka. Psykiatrisjuksköterskor har 
då inte efterfrågat rapport angående patientens somatiska tillstånd. Patientens kroppsliga 
symtom har tolkats som den psykiatriska grundsjukdomen. Detta har fått till följd en fördröjd, 
utebliven eller felaktig vård. 
 
Traditionsenligt har omvårdnadsarbetet framhållits som vilande på en humanistisk och 
holistisk grund och har därigenom förhållit sig till människan som en komplex varelse med 
både universella och individuella behov. Den medicinska vården har kritiserats för att den 
ansetts förenkla människan. Forskning har också kunnat visa att patienters behov förbisetts 
eller inte uppmärksammats även i omvårdnadsarbetet (Berg & Sarvimäki, 2003).  
 
 En helhetssyn på människan har visat sig vara av stor vikt för patientsäkerheten. Då 
sjuksköterskors möte med patienter inte har präglats av helhetssyn har det uppstått fel som lett 
till avvikelser. Miller och Reeves (2008) menar att helhetssyn är en förutsättning för att 
vården skall kunna bedrivas på ett sätt som uppfyller kravet på patientsäkerhet.   
 
 
SLUTSATSER 
 
Föreliggande studie belyser problem- och förbättringsområden gällande sjuksköterskans 
inblandning i allvarliga avvikelser. Författarna anser att det är viktigt för såväl sjuksköterskor 
som sjuksköterskestudenter att lära av redan gjorda misstag, med målet att minska allvarliga 
incidenter i framtiden.  
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Egen reflektion och en strävan efter att få en så god helhetssyn som möjligt är viktigt för att 
bedriva en god vård. Yrkesskicklighet och att bilda sig en egen uppfattning, baserat på 
adekvat information inför de bedömningar som fortlöpande sker i arbetet minskar risken för 
att misstag begås. Det gör även att be om hjälp om man inte behärskar en situation och att 
diskutera patientfall med kollegor.  
 
Författarna vill öka medvetenheten runt de problem som har framkommit. Det finns ett behov 
av ytterligare forskning rörande sjuksköterskans roll i allvarliga incidenter. Om mer 
omfattande studier görs på problematiken skulle det kunna användas till exempel i 
sjuksköterskeutbildningen samt vara gynnsamt för sjuksköterskeprofessionen. 
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Bilaga 2 

Vem har gjort vad? 
 
Författarna har tillsammans samlat in datamaterial och analyserat. Elin har sökt efter olika 
analysmetoder och Klara har beskrivit den valda analysmetoden. Klara har varit 
huvudansvarig för utformningen så som framsida, innehållsförteckning, layouten har 
författarna hjälpts åt med. Sammanfattningen skrevs av Klara och Elin reviderade den. 
Bakgrunden har skrivits ihop även om författarna har ansvarat för olika delar av den. 
Teoretisk referensram har Klara varit huvudansvarig för. Problemformulering och syfte har 
formulerats och utformats tillsammans. Resultatet har skrivits tillsammans även om 
författarna varit huvudansvariga för olika delar. Klara har varit huvudansvarig för 
metoddiskussionen. Resultatdiskussionen har skrivits av båda författarna som har varit 
ansvarig för olika delar. Slutsatsen hade Elin huvudansvaret för men revideringen skrevs 
tillsammans. Revidering efter slutseminarium har författarna utfört tillsammans. 


