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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Avvikelser inom hälso- och sjukvården är ett internationellt problem men alla 
misstag som begås rapporteras inte av sjuksköterskan. För att vården ska vara patientsäker 
och av god kvalitet krävs det att sjuksköterskan följer lagar, författningar och rutiner vid 
en avvikande händelse för att vårdlidandet ska kunna minskas. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i samband med avvikande 
händelser i vården som kan medföra ett vårdlidande 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga 
originalartiklar med kvantitativ ansats som besvarade studiens syfte och frågeställningar. 
Artiklarna granskades enligt en modifierad mall av Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011). Texten analyserades och delades in i två huvudteman som presenterade resultatet. 
Datainsamlingen gjordes i databasen Cinahl. 
Resultat: Bakomliggande faktorer till avvikande händelser var stress, bristande 
bemanning, otillräcklig kommunikation och okunskap hos sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskornas hinder för rapportering var rädsla, brister i organisationen och 
okunskap angående avvikelseprocessen. 
Slutsats: Enligt författarna krävs det att åtgärder vidtas för att hälso- och sjukvården ska 
förbättras. Genom utbildning kunna öka antalet avvikelserapporter och på så sätt höja 
vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Även fortsatt utbildning i arbetet för att minska 
kunskapsskillnader och hierarkin som kan uppstå. Anonymitet vid rapportering kan 
troligtvis göra skillnad. 
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INLEDNING 
 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår 
riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet. Enligt 
Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal 
rutin och medfört ett vårdlidande för patienten (a.a.). Exempel på avvikande händelser är 
fallskador, medicinfel, utebliven eller felaktig diagnos, bristfällig vård och behandling 
(SOSFS, 2005:28). Wiklund (2003) skriver vidare att ett vårdlidande uppstår när vård och 
behandling förvärrar patientens symtom och hälsosituation (a.a.). Genom att rapportera 
avvikande händelser kan bakomliggande faktorer identifieras och förhindras och vårdens 
kvalitet och säkerhet kan därmed förbättras (SOSFS, 2005:28). Avvikelser i vården är ett 
internationellt problem men det är bara toppen av ett isberg som hittills uppmärksammats 
och granskats (Sheu, Wei, Chen, Yu och Tangs, 2007). Underrapportering leder till att 
kvalitetsarbetet hindras och sjukvårdens möjligheter att reducera denna typ av lidande 
minskar (Wiklund, 2003). 
 
 
BAKGRUND  
 
Hippokrates var en grekisk filosof som gav sin syn på vad en god vård innebär: aldrig 
skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Dessa grundtankar präglar än i dag 
Hälso- och sjukvårdslagen (Nortvedt & Grimen, 2006). Vården som bedrivs ska ju följa 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där målet är att främja och upprätthålla hälsa 
för hela befolkningen. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras, 
sjukvårdsbehoven ska i samråd med hälso- och sjukvårdspersonalen tillgodoses och den 
behövande ska få individuellt anpassad information angående sitt hälsotillstånd, sin vård 
och behandling. Vården ska vara av god kvalitet, därför ska det finnas personal med 
yrkeskompetens, utrustning och lokaler för att en god och säker vård ska kunna bedrivas 
där alla människor värderas lika (a.a.). Trots att arbetsförhållandena förändras över tid 
med personalnedskärningar, ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress ska 
sjuksköterskan ändå arbeta efter hälso- och sjukvårdens mål och de riktlinjer som finns 
för sjuksköterskeyrket (Vårdförbundet, 2013). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan ska följa författningar och riktlinjer 
och tillämpa kunskap inom farmakologi och omvårdnad. För att hälso- och sjukvårdens 
kvalitet ska kunna förbättras är det viktigt att fastställda rutiner angående 
avvikelsehantering och anmälningsskyldighet följs vid en avvikande händelse 
(Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskans kompetens var svår att fastställa innan riktlinjer för sjuksköterskeyrket 
föreslogs och antogs. Dessförinnan kunde endast tid och erfarenhet höja kompetensen, 
och för att klassificeras som kompetent krävdes 2-3 år yrkeserfarenhet (Smith, 2012). Idag 
finns Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) som 
fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska hålla en god standard. 
Sjuksköterskan ska på ett självständigt sätt kunna bedriva omvårdnadsprocessen genom 
att observera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens omvårdnad med 
beaktande till patientens egen upplevelse av sjukdom och lidande för att kunna utföra en 
god vård (a.a.). För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god och säker vård är det 
viktigt att hon reflekterar över sitt arbetsutförande och visar ett engagemang gentemot den 
hon vårdar. Dessutom ska hon behärska de utmaningar hon möter i arbetet och se 
valmöjligheterna för att kunna utföra vård av hög kvalitet (Johnstone & Kanitsaki, 2007). 
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Sjuksköterskan ska även aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet, uppmärksamma 
arbetsrelaterade risker och sträva efter att förebygga dessa. Genom att rapportera 
händelser utanför normalrutin kan andra sjuksköterskor ta del av informationen och risken 
för att ett likande misstag begås minskar. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor kan 
samarbeta i grupp då informationsbyte är fördelaktigt, genom att lära av varandra 
utvecklas vården i rätt riktning (Socialstyrelsen, 2005). 

Studien av Smith, Cronenwett och Sherwood (2007) beskriver hur sjuksköterskestudenter 
får lära sig att samarbeta i grupp, använda sig av patientcentrerad vård och att 
evidensbeprövade metoder ska ligga till grund för deras kliniska arbete (a.a.). 
Evidensbaserad vård och omvårdnad beskrivs som en process och ett förhållningssätt där 
vetenskaplig kunskap ligger till grund för sjuksköterskans beslutsfattande, hon ska kritiskt 
granska, tillämpa och utvärdera forskningens resultat för att arbetet ska vara 
professionellt. Det är viktigt att komplettera med annan kunskap som erfarenhet och 
empati samt att arbetet sker i samråd med patienten för att vården ska vara patientsäker 
(Lazenby, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 
Patientsäkerhet innebär skydd mot psykisk och fysisk skada i kontakt med hälso- och 
sjukvården. Vårdskador förekommer i olika grad, i värsta fall kan patienten avlida efter en 
allvarlig vårdskada eller drabbas av bestående men (SOSFS, 2005:28). Enligt 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska händelser som har medfört eller utsatt 
patienten för vårdskada anmälas till Socialstyrelsen (a.a.). Exempel på händelser som bör 
föranleda till anmälan är fallskador, felmedicin, utebliven eller felaktig diagnos, bristfällig 
vård och behandling. Genom att rapportera risker eller händelser som medfört ett 
vårdlidande kan bakomliggande faktorer identifieras och åtgärdas för att sedan utvärderas 
och resultera i en ökad patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet (SOSFS, 2005:28). 
Uteblir rapporteringen kan inte organisationen och de anställda lära sig av misstagen som 
hade begåtts (SKL, 2011; Öhrn, 2013). 
 
Sjuksköterskans behörighets- och legitimationsregler, skyldigheter, disciplinpåföljder 
regleras av lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården. Lagen ligger till grund 
för påföljd efter avvikande agerande från vårdpersonal. Den beskriver även 
sjuksköterskans skyldighet att rapportera händelser utanför normal rutin som har medfört 
eller utsatt patienten för vårdskada (LYHS, 1998:531). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) ska sjuksköterskan rapportera en avvikande händelse till landsting, kommun 
eller privat vårdverksamhet som i sin tur har skyldighet att anmäla allvarligare händelser 
till Socialstyrelsen (a.a.). Anmälan ska göras på blankett enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter. Den ska innefatta händelseförloppet, omedelbart vidtagna åtgärder, 
identifierade orsaker, bedömning om risk för att en liknande händelse inträffar, likartade 
händelser som har inträffat inom verksamheten samt riskförebyggande åtgärder som har 
vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen (SOSFS, 2005:28). 
 
Under året 2007 granskade Socialstyrelsen (2008) 1967 journaler i somatisk slutenvård 
från oktober 2003 till september 2004. Journalerna visade att 8,6 % av patienterna hade 
fått en vårdskada vilket motsvarar 167 patienter. Skulle studiens resultat grunda sig på 
samtliga 1,2 miljoner vårdtillfällen under samma tidsperiod skulle resultatet vänta sig bli 
105000 vårdskador varav 3000 fall skulle kunna ha dödlig utgång. I studien framgår det 
vidare att sjukvårdens avvikelsehanteringssystem inte fungerar tillräckligt väl och 
kvalitetsarbetet avstannar. Det innebär ett stort mänskligt lidande för patienterna som hade 
kunnat undvikas om avvikelserapporteringen var korrekt. Studien styrker antaganden om 
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att förekomsten av vårdskador i svensk sjukvård är lika omfattande som i andra länder. I 
en studie utförd på ett sjukhus i Australien gjord av Tran & Johnson (2010) kom det fram 
att 285 misstag hade gjorts under 241 vårdtillfällen (a.a.). Det framgår att medicineringar 
är den största orsaken till avvikelser inom hälso- och sjukvården, de förekommer ofta men 
alla misstag som begås rapporteras inte av sjuksköterskorna. I ett frågeformulär framgår 
det att 97 % av 43 sjuksköterskor i Taiwan skulle rapportera ett misstag om det hade varit 
livshotande men mindre allvarliga avvikelser skulle inte anmälas (Sheu et al., 2007). Det 
styrks även i en undersökning från Kanada där sjuksköterskor fick ta del av fem olika 
scenarion där patienten har blivit utsatt för risk eller vårdskada. Åttioen procent av 
sjuksköterskorna skulle rapportera händelsen men alla skulle inte använda sig av det 
framtagna rapporteringssystemet, en större andel skulle endast ta upp incidenten muntligt 
med kollegor eller skriva en anteckning i patientjournalen (Espin, Wickson-Griffiths, 
Wilson & Lingard, 2009). Alla händelser där patienten har drabbats av bristfällig vård och 
behandling måste rapporteras av sjuksköterskorna. Genom rapportering har 
sjuksköterskorna möjlighet att lära sig av misstagen, identifiera risker, undgå dem och på 
sikt minska vårdlidandet i hälso- och sjukvården (Wiklund, 2003). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Med vårdvetenskap som grund kan sjuksköterskan beakta människans alla dimensioner 
för att skapa en god vårdande relation där patientens lidande kan lindras. En vårdrelation 
innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens livsvärld och lämnar utrymme för 
patientens egen upplevelse av hälsa och ohälsa. Då hälsa är ett komplext fenomen som 
inte utesluter sjukdom bör sjuksköterskan försöka förstå hur hälso- och 
sjukdomssituationen påverkar människan i sitt sammanhang. Genom att arbeta utifrån 
patientens upplevelse det vill säga patientens livsvärld har sjuksköterskan större möjlighet 
att lindra lidandet och främja välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). Trots att 
sjuksköterskans ambition är att vårda kan det bli fel. När de vården inte är vårdande kan 
patienten utsättas för ett vårdlidande. Vårdlidande beskrivs som ett onödigt lidande och 
kan vara en konsekvens av bristfällig vård och behandling eller när patienten inte får 
möjlighet att vara delaktig i sin hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 
2003). 

Sjuksköterskans vårdande handling bör sträva efter att lindra lidandet och öka 
välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan ska använda sig av 
patientcentrerad vård med evidensbaserade metoder som grund (Willman, Stoltz, 
Bahtsevani, 2006). Det är viktigt att poängtera att vårdvetenskapen och den medicinska 
vetenskapen inte ligger i konflikt med varandra. Gemensamt bildar vetenskaperna 
begreppet evidensbaserad medicin (EBM) som består av medicinska åtgärder, vård, 
rehabilitering och omsorg. För att vårdpersonal ska kunna erbjuda den bästa möjliga vård 
är det viktigt att de använder sig av de båda vetenskaperna, evidensbaserade metoder, sitt 
kliniska kunnande och samtidigt beaktar patientens upplevelse av sin hälsosituation 
(Rosén, 2013). Omvårdnadsprocessen ska bedrivas genom observation, bedömning, 
planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad med beaktande till 
patientens egen upplevelse av sin hälsosituation för att minska risken för vårdlidande 
(Socialstyrelsen, 2005). För att vården ska kunna förbättras och målen för hälso- och 
sjukvården ska kunna uppfyllas är det viktigt att sjuksköterskan följer fastställda rutiner 
angående avvikelsehantering och anmälningsskyldighet. Uppdagas inte den bristfälliga 
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vården kommer vårdlidandet inte att minskas Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Socialstyrelsen, 2005; Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Det framgår att ett flertal sjuksköterskor endast skulle rapportera en avvikande händelse 
då den har varit livshotande för patienten (Sheu et al., 2007) trots att målet för sjukvården 
är att upprätthålla hälsa för befolkningen med hänsyn och respekt för patientens 
självbestämmande (SFS, 1982:763). Genom att sjuksköterskan reflekterar över sitt 
arbetsutförande och på ett engagerat sätt utför den vårdande handlingen kan vårdens 
kvalitet upprätthållas och risken för att patienten drabbas av ett vårdlidande minskas 
(Johnstone & Kanitsaki, 2007). Att hela tiden sträva efter att förbättra sjukvården och 
patientsäkerheten borde genomsyra all vårdpersonals arbete.  
 
För att förändring ska kunna ske krävs det att sjuksköterskan rapporterar avvikande 
händelser (SFS, 2010:659; SOSFS, 2005:28). Det framgår att avvikelsehanteringen inte 
fungerar och därför får alltför många patienter uppleva ett lidande som vården orsakar. 
Målet borde vara att helt utesluta att vårdlidande förekommer i sjukvården genom att 
rapportera misstag på ett korrekt sätt (Socialstyrelsen, 2008). Studiens resultat hoppas 
kunna generera information beträffande avvikelserapporteringens innebörd. Genom att 
rapporteringsfrekvensen ökar har hälso- och sjukvården större möjlighet att reducera 
vårdlidandet och förbättra sjukvårdens kvalitet. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i samband med avvikande händelser 
i vården som kan medföra ett vårdlidande. 
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
- Vilka faktorer leder till avvikande händelser i vården? 
- Vilka hinder leder till att sjuksköterskor inte rapporterar avvikande händelser? 
 
 
METOD 
 
En beskrivande litteraturstudie baserad på vetenskapliga originalartiklar med kvantitativ 
ansats. Studien grundar sig på systematisk sökning, kritisk granskning och 
sammanställning av litteraturen (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Datainsamling och urvalsförfarande 
Tolv vetenskapliga originalartiklar samlades in med hjälp av databasen Cinahl som är 
specialiserad på omvårdnadsforskning och därmed berör områden inom hälso- och 
vårdvetenskap. Med hjälp av universitetsbibliotekets expertis kunde relevanta sökord till 
studiens syfte och frågeställningar tas fram. Vidare påträffades ämnesord i Cinahl 
headings vid sökningen som ansågs vara väsentliga. Sökorden som användes var: 



	   5	  

“Voluntary Reporting”, “Nurse”, “Errors”, “Incident Reports”, “Nurse Attitudes”, 
“Medication Errors”, “Underreporting”, “Incident reporting”, “Causes” “Nursing stuff” 
och “Nursing Practice” (se bilaga 1). Datasökningen utfördes både på egen hand och med 
hjälp av bibliotekarie (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Artiklarna som användes skulle vara vetenskapliga originalartiklar. En originalartikel 
definieras som en “redogörelse av empiriska studier där resultatet från forskningsarbete 
för första gången beskrivs” (Hanson, 2006). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
föra ett etiskt forskningsresonemang, vara skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv, vara 
publicerade 2005 eller senare samt vara peer reviewed (Forsberg och Wengström, 2013). 
Litteraturstudier eller artiklar som var av låg kvalitet exkluderades efter bedömning 
utifrån en modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (se 
bilaga 2).  
 
Sökningen avgränsades till åren 2005-2013 och sökorden kombinerades med hjälp av den 
booleska sökoperatören AND ända till att antalet träffar var hanterbart vilket innebar färre 
än 100 träffar. Titlar och abstrakt lästes först och de artiklar som fanns tillgängliga i 
fulltext och bedömdes som relevanta utifrån problemformulering och syfte (Forsberg & 
Wengström, 2013) kontrollerades sedan i Ulrichsweb global serials directory (2013). 
Ulrichsweb global serials directory (2013) är en bibliografisk förlagsinformation som 
täcker granskade, vetenskapliga och akademiska tidskrifter som har avsikt att kontrollera 
artiklarnas vetenskapliga värde (a.a.). I kvantitativa artiklar ska validitet och reliabilitet 
granskas. Validitet innebär att undersökningen mäter det som är avsett att mätas med 
frånvaro av systematiska felkällor. Reliabiliteten anger tillförlitligheten i mätningen, 
frånvaron av slumpmässiga fel (Forsberg och Wengström, 2013).  
 
De artiklar som förde ett resonemang om validitet och reliabilitet och bedömdes som 
trovärdiga skrevs ut i fulltext och lästes igen av båda skribenterna och granskades enligt 
en modifierad mall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (se bilaga 2). Kvaliteten 
bedömdes som låg, medel eller hög och baserades på ett poängsystem mellan 1-9. Sju till 
9 poäng innebar att artikeln hade hög kvalitet, 5-6 var medelkvalitet och 1-4 bedömdes 
vara av låg kvalitet. Efter mer noggrann läsning sorterades sju artiklar bort från de initialt 
valda 19 artiklarna. Dessa sju artiklars resultat var antingen inte relevant eller att artikelns 
kvalitet bedömdes vara för låg. De utvalda artiklarna presenteras i form av en 
artikelöversikt efter kvalitetsgranskningen (se bilaga 3).  
 
Analys 
De valda artiklarna lästes noggrant flera gånger av båda författarna med fokus på 
resultatdelen. Delar i artiklarnas resultat som besvarade studiens syfte och frågeställningar 
markerades. Fynd som berörde liknande områden och motsvarade studiens 
frågeställningar sammanfördes och skrevs ned. Därefter skapades två huvudområden som 
presenterades i resultatet. För att försäkra att inget hade förbigåtts lästes artiklarna ännu en 
gång och jämfördes med det uttagna resultatet (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 
2012). 
 
Forskningsetiska aspekter 
Studien baseras på 12 vetenskapliga artiklar varav 7 är etiskt granskade och har därmed 
godkänts av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). I samtliga fördes dock ett 
etiskt resonemang, deltagandet var frivilligt, informanterna hade blivit upplysta om 
studiens syfte, deras samtycke för medverkande erhölls och anonymitet lovades i enighet 
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med Helsingforsdeklarationen (2008). Artiklarna granskades objektivt och det gjordes 
etiska överväganden angående urvalet och presentationen av artiklarna för att uppnå ett 
sanningsenligt resultat, då det är oetiskt att enbart presentera artiklar som stödjer 
författarnas egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
 
RESULTAT 
 
Efter analysen formades två huvudteman som besvarar studiens frågeställningar och 
presenterar studiens resultat. Det första huvudtemat redogör bakomliggande faktorer till 
avvikande händelser. Det andra huvudtemat beskriver sjuksköterskornas upplevda hinder 
för rapportering av avvikande händelser inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna 
upplevde ett flertal faktorer som har en negativ inverka på deras arbetsutförande som 
vidare kan resultera i avvikande händelser och ett vårdlidande för patienten. 
Sjuksköterskor rapporterar inte alla avvikande händelser och det största hindret för 
rapportering var rädsla för repressalier. 
 
Bakomliggande faktorer som orsakar medicinska misstag  
I en studie av Deans (2005) där 154 sjuksköterskor deltog för att besvara studiens 
frågeställningar angående faktorer som orsakar medicinska misstag och vilka misstag som 
begås av sjuksköterskor. De största faktorerna bakom medicinska misstag var dålig 
handstil (16,5 %), felläsningar (12,7 %), missuppfattningar (8,9 %), felplacerad decimal 
(7,6 %), missuppfattad förkortning på läkemedelsnamn (6,3 %), förvirring gällande 
läkemedelsnamn (5,1 %) och inkorrekt ID-kontrollering av patient (3,8 %). Andra 
mänskliga faktorer som kunde bidra till att sjuksköterskor begår medicinska misstag var 
stress och hög arbetsbelastning (20,3 %), trötthet (16,5 %), okunskap (8,9 %) och 
felberäkningar gällande läkemedlens dos (7,6 %). Sjuksköterskorna upplevde 
miljöfaktorerna avbrott och distraktion (25,3 %), bristande kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare (12,7 %), bemanningsbrist (10,1%) och oerfarna sjuksköterskor 
(10,1 %) som möjliga faktorer till medicinska misstag.  
 
Studien av Mrayyan (2012) stödjer delvis Deans (2005) resultat. 212 sjuksköterskor 
rankade eventuella faktorer som kan orsaka medicinska misstag inom hälso- och 
sjukvården. De fem mesta frekventa orsakerna var när medicinska förpackningar var av 
dålig kvalitet, när sjuksköterskan saknade kunskap och inte kunde justera infusionen 
korrekt eller var förvirrade av olika infusionsanordningar, samt när sjuksköterskor inte 
kontrollerade patientens identitet med ordinationen samt när sjuksköterskan distraheras av 
kollegor eller andra patienter. Resultatet visar att andra bidragande faktorer till 
felmedicineringar var när sjuksköterskorna var trötta och utmattade eller inte kunde tyda 
läkarens ordination korrekt (a.a).  
 
Att sjuksköterskor saknar kunskap styrks även av Kim, Kwon, Kim och Cho’s (2011) 
studie. Av 220 sjuksköterskor som deltog i studie uppger att den mest frekventa orsaken 
till medicinska misstag inom vården beror på att det inte har kunskap om läkemedlen som 
används (45,5 %), de saknade även kunskap om avancerade läkemedelsförberedelser (45 
%), andra hinder som bidrog till avvikande händelser och vårdlidande var när 
sjuksköterskor inte kontrollerade patientens identitet (22,3 %), bristande kommunikation 
(38,2 %) och när arbetsbelastningen var för hög (40,9 %). Liknande resultat finner man i 
en studie baserad på självadministrerade frågeformulär. Studiens syfte var att identifiera 
maltesiska sjuksköterskors uppfattningar av felmedicinering, inklusive faktorer som kan 
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bidra till fel, hinder för att rapportera avvikande händelser och eventuella förebyggande 
åtgärder. Eventuella faktorer rankades av 38 sjuksköterskor. Enligt deltagarna var de 
vanligaste faktorerna trötthet och utmattning hos sjuksköterskorna följt av läkarnas dåliga 
handstil, bristande kommunikation i vårdteamet och otillräcklig bemanning hade det 
högsta medelvärdena (Petrova et. al., 2010).  
 
Hinder för rapportering av medicinska misstag 
I en studie av Moore & McAuliffe (2012) baserad på enkäter där 152 sjuksköterskor 
deltog framkom det att 88 % av dem hade observerat en incident av undermålig vård 
under det senaste halvåret, men endast 70 % av fallen hade rapporterats. Orsakerna till 
underrapporteringen berodde på att sjuksköterskorna inte kunde avgöra om incidenten var 
av den grad att det krävdes rapportering och på grund av rädsla för disciplinära påföljder 
(a.a.). Rädsla var tar även Chiang, Lin, Hsu & Ma (2010) upp i sitt resultat (a.a.). 
Studiernas resultat är jämförbart med en tvärsnittsstudie av Unver, Tastan & Akbayrak 
(2012) vars syfte var att samla information om orsaker och rapportering av 
felmedicineringar. Hundrasextionio sjuksköterskor deltog i tvärsnittsstudien varav 87 av 
sjuksköterskorna var nyexaminerade och resterande var erfarna sjuksköterskor. De båda 
grupperna uppgav att 41,6 % av felmedicineringarna rapporterades. Det fanns ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan de nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskorna 
med avseende på deras rapportering av felmedicinering. Nyexaminerade sjuksköterskor 
(60,1 %) avstår från att rapportera medicinska misstag på grund av rädsla för kollegors 
reaktioner. Även erfarna sjuksköterskor (61 %) upplevde kollegors reaktioner som ett 
hinder för rapportering av ett medicinskt misstag (Unver et al., 2012).  
 
Att medicinska misstag inte rapporteras i den omfattningen som det borde styrker även 
Kim, An, Kim och Yoon (2013) med sin studie. Studiens syfte var att beskriva 
sjuksköterskors uppfattning angående avvikelserapportering och patientsäkerhet samt att 
identifiera förhållanden mellan sjuksköterskans uppfattning och arbetsrelaterade faktorer. 
Studiens resultat visar att endast två tredjedelar av misstagen som begås rapporteras av 
sjuksköterskorna. Hälften av de deltagande sjuksköterskorna visste inte när ett misstag 
skulle rapporteras och oron för att deras avvikelserapport skulle arkiveras hindrade dem 
från att rapportera en avvikande händelse. I Chiang et al., (2010) studie hade 
sjuksköterskorna dålig erfarenhet av att skriva en avvikelserapport så därför avstod dem 
från att rapportera (a.a.).  
 
Men den främsta orsaken till att sjuksköterskorna inte rapporterade en avvikande händelse 
var rädsla för påföljder. Endast 5 % av sjuksköterskorna uppgav att de inte kände någon 
rädsla för att erkänna sitt misstag (Kim et al., 2013). Att rädsla är ett hinder för 
rapportering stöds i flera undersökningar. I en likande studie där sjuksköterskorna som 
deltog ombads att identifiera bidragande faktorer till felmedicinering, rapportering och 
strategier för att förebygga medicinska misstag uppgav 46,7% av 220 deltagare att rädsla 
var ett hinder för rapportering. Rädslan handlade om att starta osämja på avdelningen på 
grund av kollegor och chefers reaktioner och det ansågs vara det främsta hindret för att 
rapportera en avvikande händelse (Kim, Kwon, Kim & Cho, 2011). Lin och Ma (2009) 
fick fram ett liknande resultat i en studie vars syfte var att undersöka förekomsten av 
medicinska misstag och sjuksköterskors vilja att rapportera dem. Sexhundrafem 
sjuksköterskor fyllde i enkäten och resultatet tyder på att sjuksköterskorna avstod från att 
rapportera medicinska avvikelser på grund av att de inte vill stå som ansvariga för 
misstaget (74,3 %). Sjuksköterskorna i studien fruktade efterräkningar (73,1 %) eller 
medicinska tvister (70,6 %) och valde därför att inte skriva en avvikelserapport (a.a).  



	   8	  

 
Chiang och Pepper (2006) beskriver vidare sjuksköterskors uppfattningar och deras 
hinder för rapportering av medicinska misstag, samt förhållandet mellan hinder och 
kulturella faktorer. Rädslan beskrevs i flertal varianter. Den framställdes som att få 
skulden för misstaget som hade begåtts, rädsla för att utsättas för patienternas negativa 
reaktioner eller bli tillrättavisad av läkaren. Sjuksköterskorna i studien var överens om att 
det fanns fler hinder på arbetsplatsen om det fanns en hierarki mellan de anställda. 
Upplevdes en rangordning av de anställda avstod sjuksköterskor ifrån att rapportera 
misstag då de upplevde en större rädsla för att negativa reaktioner, tillrättavisningar och 
repressalier. Sjuksköterskorna uppgav en mer stödjande arbetsmiljö hade positiv effekt på 
rapporteringen av avvikande händelser. Beträffande demografiska egenskaper och 
personliga erfarenheter av medicinska misstag, konstaterades inga skillnader gällande 
hinder enligt sjuksköterskornas ålder, utbildning, anställningstid och erfarenhet yrket. 
Sjuksköterskor som inte hade erfarenhet av att rapportera misstag upplevde samma hinder 
för rapportering som sjuksköterskor som hade erfarenheten av att skriva en 
avvikelserapport. 
 
I tvärsnittsstudien av Mrayyan (2012) framkom det även här att rädsla var det största 
hindret för rapportering. Av 212 sjuksköterskor uppgav 78 % att det främsta hindret för 
att inte rapportera ett medicinskt misstag var rädsla för chefer och kollegors reaktioner. 
47,6 % av de 212 sjuksköterskorna misslyckades med rapportering på grund av att de 
saknade kunskap och kunde inte avgöra om misstaget var av den grad att den behövdes 
rapporteras (a.a). Det stödjs även i en annan studie av Mrayyan, Shishani och Al-Faouri 
(2007). I studien deltog 799 sjuksköterskor från 22 sjukhus för att undersöka 
sjuksköterskors uppfattningar angående felmedicinering. Det framkom att 
sjuksköterskorna avstod från rapportering på grund av rädsla för att drabbas av 
disciplinära påföljder eller i värsta fall förlora sitt arbete.  
 
En annan orsak till underrapportering var sjuksköterskornas undermåliga kunskap om vad 
som ska rapporteras (a.a.). Med hjälp av en explorativ studie framkom det att 
sjuksköterskorna i studien hade en tendens till att glömma rapportera en avvikande 
händelse när arbetsbelastningen var hög och då de saknade utrymme för att skriva den 
avvikelserapporten omgående efter att misstaget skett. Avvikelsehanteringen försvårades 
också när arbetsplatsen saknade rutiner angående avvikande händelser och 
sjuksköterskorna inte kände sig trygga med att lyfta fram avvikande händelser. 
Otryggheten berodde på rädsla för att misstaget skulle nå allmänheten och därmed skulle 
den ansvariga sjuksköterskan utsättas för negativa reaktioner. När sjuksköterskor ansåg att 
misstaget inte kunde avvärjas bedömdes rapporteringen vara omotiverad. 
Sjuksköterskorna trodde inte heller att avvikelserapporteringen skulle leda till en 
förbättring på arbetsplatsen och det resulterade till att de avstod från att rapportera 
felsteget (Moumtzoglou, 2010).  
 
 
DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans roll i samband med avvikande händelser i 
vården som medfört ett vårdlidande. Resultatet visar att det finns ett flertal negativa 
faktorer som påverkar sjuksköterskors arbetsutförande och därmed utsätter patienten för 
risk eller ett vårdlidande. Sjuksköterskor upplever många hinder för rapportering av 
avvikande händelser och det medför en underrapportering och ett stillastående 
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förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Det största hindret för rapportering var rädsla 
för disciplinära påföljder som kunde resultera i en fråntagen legitimation. Resultatet talar 
tydligt för att sjuksköterskor behöver stöd i avvikelseprocessen för att vårdlidandet ska 
minska.  
 
Metoddiskussion 
Studien är en beskrivande litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ ansats. En kvantitativ metod ansågs vara lämplig då studiens frågeställningar 
syftar till att sammanställa de faktorer som bidrar till avvikelser och hinder för ett 
fungerande rapporteringssystem i vården. En studie med en kvantitativ ansats strävar efter 
att kunna klassa, se samband, förutspå och förklara som sedan ger ett generaliserbart 
resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Om syftet hade varit att undersöka 
sjuksköterskans upplevelser av faktorer som bidrar till avvikande händelser och hinder för 
rapportering hade en studie med kvalitativ ansats varit mer lämplig (Polit & Beck, 2012). 
 
Studiens inklusions- och exklusionskriterier anses vara relevanta men ytterligare 
begränsningar hade kunnat göras för att endast inkludera studier med liknande kulturella 
betingelser som i Sverige. Författarna förmodar att det finns olikheter beträffande 
utbildning, yrkeskunskap, riktlinjer, författningar och rutiner dessa länder emellan. Trots 
att materialet för studien kommer från olika länder med diverse förutsättningar för ett 
fungerande rapportsystem har gemensamma hinder och faktorer påvisats. Underlaget för 
studien inkluderar undersökningar från olika länder och ett brett perspektiv har kunnat 
uppnås. Artiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning utifrån en modifierad mall av 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och anses vara av god kvalitet. Detta tyder på en 
hög validitet och kan generaliseras till andra liknande kontexter. Urvalet av artiklar och 
därmed studiens resultat kan dock ha påverkats av eventuella feltolkningar då författarna 
saknar djupare kunskap om artikel- och kvalitetsgranskning.  
 
Med hjälp av universitetsbibliotekets expertis kunde relevanta sökord till studiens syfte 
och frågeställningar tas fram. Vidare påträffades ämnesord i sökningen som ansågs vara 
väsentliga. Det är oklart hur resultatet hade förändrats om andra eller fler sökord hade 
använts och kombinerats då författarna fann att majoriteten av artiklarna var 
återkommande i de utförda sökningarna. Sökorden kunde användas i fritext och 
kombinerades för att få fram ett hanterbart antal träffar som ansågs vara under 100 
artiklar. Studiens svaghet kan ses i att sökningen efter material endast utfördes i en 
databas, i och med det kan relevanta artiklar bortfallit. Endast slutträffen vid sökningen 
granskades och enbart artiklar tillgängliga i fulltext lästes i sin helhet. Det är oklart 
huruvida resultatet hade förändrats om ännu en databas hade använts samt om alla artiklar 
hade lästs vid slutträff. 
 
Analysförfarandet utfördes med hjälp av Fribergs steg för att skapa en litteraturöversikt 
över ett område (2012) . Artiklarna granskades individuellt och gemensamt. Förfarandet 
ses som fördelaktigt då risk för att data gick förlorad minskade och att distans till 
informationen hölls. Den kvantitativa forskningsansatsen menar att verkligheten kan 
studeras förutsättningslöst och därför bör forskaren vara objektiv och hålla distans till 
studieobjektet för att undvika att förutfattade meningar påverkar och förvränger resultatet. 
Författarna har under studiens förlopp behållit objektiviteten genom att kontrollera det 
nedskrivna resultatet med originalresultatet från artiklarna, samt använt artikelns hela 
resultat och inte delar av det (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Resultatdiskussion  
Studiens resultat tyder på att det finns många bakomliggande faktorer till avvikande 
händelser i vården som bör granskas och åtgärdas. Det går inte att dra slutsatsen att en 
enskild faktor är orsak till förekomsten av misstag inom vården. Däremot kan man tyda 
att många faktorer skapas på grund av bristande bemanning, en hög arbetsbelastning och 
okunskap bland sjuksköterskorna. Andra forskare har likaledes föreslagit att 
vidareutbildning av sjuksköterskor (Brady, Malone & Fleming, 2009; Joolaee, 
Hajibabaee, Peyrovi, Haghani & Bahrani, 2011) och åtgärdandet av ogynnsamma 
arbetsförhållanden minskar stress och negativa känslor bland sjuksköterskorna och detta 
skulle på sikt minska misstagen inom hälso- och sjukvården (Joolaee et al., 2011; Kirwan, 
Matthews & Scott, 2013).  
 
Det framgick i denna litteraturöversikt att sjuksköterskornas saknade kunskap angående 
avvikande händelser och hanteringen av dem. Sjuksköterskorna kunde inte avgöra om det 
medicinska misstaget skulle bedömas som avvikande i den benämningen att det skulle 
behöva skrivas en avvikelserapport. Sjuksköterskor hade även problem med att identifiera 
orsaken till det medicinska misstaget och valde därför att inte rapportera händelsen då 
rapporten inte skulle bli komplett. Detta styrker även Lawton,	  Carruthers, Gardner, 
Wright och McEachan (2012)	  som också påvisar att sjuksköterskor är ovilliga att 
rapportera misstag då de var osäkra på definitionen av den avvikande händelsen (a.a.). 
 
Genom att undervisa sjuksköterskorna om avvikande händelser och rapporteringens 
innebörd kan frekvensen av rapporteringen öka. Sjuksköterskorna behöver kunskap om 
vad som ska rapporteras och hur en anmälan ska skrivas för att rapporteringen ska vara 
effektiv och fungera korrekt (Brady et al., 2009; Joolaee et al., 2011) Med ett fungerande 
rapporteringssystem skulle sjuksköterskorna kunna lära sig av varandras misstag vilket 
skulle öka kunskapen om risker och hur de skulle kunna undvikas i framtiden och därmed 
ett minska antalet vårdlidanden (Throckmorton & Etchegaray, 2007). Möjligen är det så 
att sjuksköterskorna är villiga till att rapportera avvikande händelser men på grund av 
bristande information har det resulterat i underrapportering? 
 
Det påvisas också att sjuksköterskan saknade viktig kunskap om avancerade 
läkemedelsförberedelser och administrationer vilket kunde leda till allvarliga risker och 
vårdlidande för patienterna. Fortlöpande utbildning inom farmakologi kan vara en 
nödvändighet för att sjuksköterskor ska behålla och öka kompetensen angående 
läkemedel. Förmodligen skulle det på sikt kunna minska antalet medicinska misstag inom 
vården och därmed skulle vårdlidandet reduceras (Brady et al., 2009). Med en 
evidensbaserad hälso- och sjukvård är det viktigt att sjuksköterskorna strävar efter att 
använda sig av evidensbaserade metoder och ha dem som grund i sitt kliniska 
arbetsutförande, därmed är det väsentligt att hon är villig till att söka efter ny kunskap 
använda sig av aktuell framtagen forskning (Rosén, 2013). Men det är lika viktigt att hon 
använder sig av det vårdvetenskapliga synsättet. Sjuksköterskan ska visa ett engagemang 
gentemot patienten och beakta patientens upplevelse av hälsa och sjukdom för att den 
vården ska vara så bra som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor som 
upplevde sin roll som ”endast ett jobb” visade en tendens på att vara mindre engagerade i 
patienten och hennes upplevelse och mindre benägna att hålla sig till säkra rutiner. 
Sjuksköterskorna såg inte individen bakom sjukdomen, de koncentrerade sig endast på 
problemet och det kan orsaka ett vårdlidande för patienten (Lawton et al., 2012). 
Sjuksköterskan bör inte se människan som ett objekt utan istället som ett subjekt. 
Människan är fylld med ett register av egenskaper och upplevelser som bör beaktas av 
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sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). Sjuksköterskor behöver bli medvetna om att de måste 
integrera den medicinska vetenskapen med den vårdvetenskapliga för att vården som 
bedrivs ska vara av god kvalitet samt förebygga misstag och vårdlidande.  
 
Rädsla för att rapportera sitt misstag var genomgående i flera studier. Det framgick att 
sjuksköterskorna valde att inte rapportera avvikande händelser för att de var rädda för att 
ses som okunniga av kollegor och av patienter eller i värsta fall drabbas av disciplinära 
påföljder. För att råda bot på det uppgav sjuksköterskor att fler avvikande händelser inom 
hälso- och sjukvården skulle rapporteras och diskuteras om anonymitet utlovade samt 
vetskap om att anmälningen inte sparades (Lawton et al., 2012; Throckmorton & 
Etchegaray, 2007). 
 
Lawton et al. (2012) rapporterade att sjuksköterskor uppgav att de avstod ifrån att fråga 
kollegor som hade arbetat färre år inom yrkesområdet på grund av rädsla för att de skulle 
bedömas som undermåliga då de frågade om något de egentligen borde ha kunskap om. 
Vidare visade denna litteraturstudie att makthierarkin mellan kollegor på arbetsplatsen 
bidrog till att skapa en rädsla hos sjuksköterskan för att drabbas av en disciplinär påföljd. 
Forskning visar att sjuksköterskor hellre avstod ifrån att fråga kollegor som hade ett högre 
anseende, då de inte ville bekräfta den upplevda hierarkin. Istället för att be om hjälp tog 
sjuksköterskorna risker som kunde leda till att misstag begicks och som i sin tur kunde 
skapa vårdlidande för patienterna (Lawton et al., 2012). Fortlöpande utbildning kan 
möjligtvis jämna ut kunskapsskillnaderna mellan sjuksköterskor och hierarkin skulle 
möjligtvis inte upplevas så begränsande då.  
 
Litteraturstudiens resultat visar också att en för hög arbetsbelastning eller bristande 
bemanning hade en negativ inverkan på patientsäkerheten. För många arbetsuppgifter 
resulterade i stress och därmed uppkomst av avvikande händelser. Det stöds även av 
Lawton et al (2012) som påpekar att en bristfällig bemanning och hög arbetsbelastning 
resulterade i att den vårdande handlingen utfördes utan eftertänksamhet. Sjuksköterskorna 
slarvade med arbetsuppgifterna för att hinna klart under deras arbetsskift för att den 
nästkommande sjuksköterskan skulle kunna börja ett “rent skift”. Sjuksköterskornas slarv 
och misstag kan dock utsätta patienter för risk och vårdlidande (a.a). En för hög 
arbetsbelastning och en bristfällig bemanning tenderade också till att rapporteringen av 
den avvikande händelsen glömdes bort (Moumtzoglou, 2010). En bättre bemanning skulle 
reducera misstagen inom vården och minska vårdlidandet då sjuksköterskor har möjlighet 
att utföra sitt arbete noggrant och på ett förnuftigt sätt (Brady et al., 2009). Det stöds även 
av Kirwan et al., (2013) som menar att då bemanningen är tillräcklig och då 
sjuksköterskorna inte är stressade skrivs det fler avvikelserapporter vilket kan förbättra 
vårdens kvalitet och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. 
 
Att skriva en avvikelse är tidskrävande och därför ansågs rapporteringsprocessen var ett 
hinder i sig. Dessutom upplevde sjuksköterskor att utredningen av den avvikande 
händelsen fokuserade mer på den enskilde individen istället för på systemet, vilket 
frambringade skuldkänslor hos sjuksköterskan som då hellre avstod från att rapportera. 
Sjuksköterskorna antog att deras avvikelserapport inte skulle resultera i någon förbättring 
och valde därför att inte rapportera händelsen. Möjligtvis skulle en effektivare och 
snabbare återkoppling av den rapporterade händelsen tendera till att sjuksköterskor skulle 
känna sig mer motiverade till att skriva avvikelserapporter?  
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Slutsats 
Författarna drar slutsatsen utifrån studiens resultat och resultatdiskussion att det krävs 
förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation, men även på individnivå, för att 
komma tillrätta med avvikelser i vården. Sjuksköterskor saknar kunskap inom en rad 
områden som bör åtgärdas för att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och 
därmed patientsäker. Sjuksköterskornas utbildning bör diskuteras och ifrågasättas för att 
komplettera bristfälliga kunskaper. Genom att utöka den medicinska kompetensen hos 
sjuksköterskorna samt införa utbildning angående avvikelseprocessen kan vården 
utvecklas i positiv riktning. Under utbildningen behöver den medicinska vetenskapen 
integreras med den vårdvetenskapliga för att de framtida sjuksköterskorna ska förstå 
innebörden av att använda sig av båda synsätten. Kunskapsskillnaderna mellan 
sjuksköterskor skulle kunna jämnas ut med fortlöpande utbildning under yrkesutövandet. I 
och med det skulle sjuksköterskorna våga diskutera problem och då undvika risker som 
kan orsaka vårdlidande för patienter i hälso- och sjukvården.  
 
Sjuksköterskorna uppgav i flera studier att de upplevde en rädsla för disciplinära påföljder 
efter en avvikande händelse. Möjligen kan anonymitet vid rapportering resultera till att 
fler sjuksköterskor vågar lyfta upp en avvikande händelse som därmed kan åtgärdas och 
risken för att en liknande händelse inträffar minskar. Det krävs förändringar i 
avvikelsehanteringen för att uppnå målet med systemet. En snabbare återkoppling skulle 
möjligtvis öka intresset för att rapportera en avvikande händelse, då sjuksköterskan 
förmodligen skulle uppleva att hon bidrar till en eventuell förändring som leder till en mer 
patientsäker vård.  
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1. Databassökning      Bilaga 1 
  
Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
Cinahl 130424 Voluntary 

reporting 
+ 
Nurse* 
+  
Errors 

629 
 
 
159 
 
60 

 
 
 
 
 
3 

Cinahl 130424 Incident reports 
+ 
Nurse attitudes 
+ 
Medication 
errors 

1044 
 
63 
 
 
25 

 
 
 
 
 
4 

Cinahl 130425 Medication 
errors 
+ 
Incident 
reporting 
+  
Underreporting 

3825 
 
 
33 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

Cinahl 130425 Incident 
reporting 
+  
Nurse* 

215 
 
 
51 

 
 
 
1 

Cinahl 130425 Medication 
errors 
+ 
Nurse* 
+  
Causes 

3825 
 
 
884 
 
46 
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Cinahl 130430 Incident reports 
+ 
Voluntary 
reporting 
+ 
Nursing staff 

1044 
 
79 
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2. Kvalitetsbedömning                                                                                           Bilaga 2 
 
KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 
KVANTITATIV ANSATS 
(modifierad efter Willman et al., 2011) 
 
Studiens syfte: 
Forskningsdesign/metod: ☐ RCT 
          ☐ CCT 
  ☐ Multicenter, antal center 
  ☐ kontrollgrupp/er 
 
Medverkande i studien (Antal, kön, åldersgrupp m.m.): 
 
Inklusionskriterier: 
Lämpliga och användbara till studiens syfte? Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐ 
 
Exklusionskriterier: 
Lämpliga och användbara till studiens syfte? Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐ 
 
Beskrivs urvalsförfarandet? Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐   
 
Representativt urval? Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐   
 
Etisk övervägande Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐   
 
Beskrivs bortfallet? Ja ☐  Nej ☐  Otydligt ☐ 
 
Ses mätinstrumenten vara valida? Ja ☐  Nej ☐   
 
Ses mätinstrumenten vara reliabla? Ja ☐  Nej ☐   
 
Kan resultatet generaliseras till populationen? Ja ☐  Nej ☐ 
 
Huvudfynd (konfidensintervall, statistisk signifikans m.m.) 
 
 
Kvalitetsbedömning av artikeln: Hög ☐  Medel ☐  Låg ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


