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Abstrakt	

Syfte		

Att	beskriva	upplevelser	av	avvikelserapportering	som	del	av	patientsäkerhetsarbetet	på	en	
operationsavdelning	utifrån	vårdpersonalens	perspektiv.		

Bakgrund	

Avvikelserapportering	inom	hälso-sjukvård	ger	vårdpersonal	möjlighet	att	anmäla	avvikande	
händelser	som	lett	till	eller	hade	kunnat	leda	till	vårdskada	samt	patientrisker.	Syftet	med	
avvikelserapportering	är	att	vårdpersonal	ska	lära	sig	av	misstag	och	är	därmed	en	viktig	
rutin	i	det	kontinuerliga	patientsäkerhetsarbetet.		

Design	

Kvalitativ	design.		

Metod		

Djupintervjuer	med	semi-	strukturerade	intervjufrågor	och	tematisk	analys.	Datainsamling	
pågick	mellan	april-	juni	2016.	

Resultat		

Nio	intervjuer	på	personal	på	en	operationsavdelning	utfördes.	Två	huvudteman	
identifierades,	behov	av	återkoppling	och	källa	till	konflikt.	Återkoppling	beskrev	som	ett	
behov	av	öppet	diskussionsforum	och	ökat	lärande	efter	en	avvikelserapport	samt	större	
kommunikativ	tillgänglighet.	Avvikelserapportering	beskrevs	som	en	möjlig	källa	till	konflikt,	
både	inom	individen	och	mellan	personal.	

Slutsats		

Resultatet	visade	ett	behov	av	en	mer	effektiv	kommunikationsprocess	som	möjliggör	
återkoppling	för	personalen	gällande	avvikelsehantering.	Studien	visade	även	ett	behov	av	
åtgärder	som	skyddar	personalen	mot	känslor	av	inre	konflikt	samt	konflikt	mellan	personal	i	
och	med	avvikelserapportering.	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

Abstract	

Aim		

To	describe	the	experience	of	incident	reporting	as	part	of	the	job	in	improving	patient	
safety	at	an	operation	ward	from	a	staff	perspective.		

Background	

The	use	of	an	incident	reporting	system	within	healthcare	offers	staff	an	opportunity	to	
report	errors,	near	misses	or	patient	risks.	The	main	purpose	of	an	incident	reporting	system	
is	to	enable	staff	to	learn	from	past	mistakes,	and	is	therefore	an	important	tool	to	
continuously	improve	patient	safety.	

Design	

Qualitative	design.	

Method	

In-	depth	interviews	with	semi-structured	questions	and	thematic	analysis	was	used.	Data	
was	collected	between	April	and	June	2016.		

Results	

Nine	interviews	with	staff	at	an	operation	ward	were	performed.	Two	main	themes	were	
identified,	need	of	feedback	and	source	of	conflict.	Feedback	in	terms	of	having	an	open	
forum	for	discussion,	the	need	of	an	active	learning	process	as	a	result	of	incident	reporting	
and	available	communication	channels	concerning	adverse	events	and	incident	reporting	
were	described.	Furthermore,	incident	reporting	was	described	as	a	possible	source	of	
conflict,	both	within	the	person	who	reported	the	incident	as	well	as	between	staff.		

Conclusion	

This	study	identified	the	need	of	a	more	effective	communication	process	that	makes	
feedback	available	for	the	staff	in	terms	of	incident	reporting.	The	study	also	illuminated	a	
need	of	taking	necessary	measures	to	prevent	feelings	of	conflict	between	and	within	staff	
when	reporting	incidents.			
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Inledning	

Rapporteringssystem	för	uppmärksammade	risker	eller	negativa	händelser	har	bidragit	till	en	

ökad	säkerhet	inom	flygindustrin	(Ferroli	et	al.	2012,	6	).	Liknande	system	för	

avvikelserapportering	inom	sjukvård	har	också	visat	sig	ge	en	ökad	medvetenhet	runt	

patientsäkerhetsrisker	och	till	ett	ökat	patientsäkerhetsarbete	(Hwang,	Lee	och	Park	2012,	

279	;	Ferroli	et	al.	2012,	6	).	Bra	patientsäkerhetskultur	beskrivs	vara	öppen	och	stödjer	

också	rutiner	och	processer	som	har	med	kommunikation,	lärande	och	starkt	teamarbete	att	

göra.	Utan	en	stark	säkerhetskultur	kan	befintliga	rutiner	som	är	kopplade	till	

patientsäkerhet	riskera	att	ignoreras	eller	inte	tas	på	allvar	(Burlison	et	al.	2016,	1	).	WHO	ser	

patientsäkerhet	som	en	internationell	prioritet	och	avvikelserapportering	inom	hälso-

sjukvård	som	ett	viktigt	grundläggande,	riskförebyggande	och	kvalitetshöjande	arbete	inom	

vården.	Avvikelserapportering	ses	även	som	en	nödvändighet	för	att	medarbetare	inom	en	

organisation	ska	kunna	lära	sig	av	misstag	(World	Alliance	for	patient	safety	2005,	7).	

Avvikelserapportering	har	både	beskrivits	som	kvalitetshöjande	och	

patientsäkerhetshöjande	i	tidigare	studier	(Hubertus,	Piehlmeier,	Heinrich	2016,	272)	men	

också	som	ett	otillräckligt	system	för	att	upptäcka	patientsäkerhetsrisker	dels	på	grund	av	

underrapportering	(Burlison	et	al.	2016,	5).			

Faktorer	som	påverkar	följsamheten	i	avvikelserapportering	negativt	har	visat	sig	bland	

annat	vara	brist	på	anonymitet	för	rapportören	(Hwang,	Lee	och	Park	2012,	284	),	brist	på	

kunskaper	runt	hur	en	avvikelserapport	skrivs,	tidsbrist	samt	rädsla	för	konflikter	med	andra	

kollegor	(Haw,	Stubbs	och	Dickens	2014,	801-802).	Även	rädsla	för	att	blir	anklagad	eller	

bestraffad	på	grund	av	en	avvikelserapport	är	en	faktor	som	påverkar	följsamheten	för	

rapportering	negativt	(Hwang,	Lee	och	Park	2012,	280	),	vilket	har	föranlett	att	många	hälso-

sjukvårdsarbetsgivare	har	försökt	ändra	hanteringen	av	patientärenden	för	att	skydda	

individen	från	att	skuldbeläggas	(Burlison	et	al.	2016,	1).	Studier	har	också	visat	att	

utbildning,	kontinuerlig	information	och	feedback	på	resultat	och	förbättringar	som	kommer	

med	avvikelsehanteringen	är	viktigt	för	att	alstra	en	positiv	följsamhet	gällande	

avvikelserapportering	(Hubertus,	Piehlmeier	och	Heinrich	2016,	270-273).	Feedback	med	

konstruktiva	förbättringsförslag	har	också	beskrivits	av	personal	som	en	av	de	viktigaste	

delarna	av	avvikelserapportering,	och	som	betydelsefullt	i	utvecklandet	av	en	säker	vård	

(Ridelberg,	Roback	och	Nilsen	2014,	9).		
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Bakgrund	

Institute	of	Medicine	(IOM)	uppmärksammade	år	1999	behovet	av	ett	systematiskt	

patientsäkerhetsarbete	genom	rapporten	”To	Err	is	Human-	Building	a	Safer	Health	system”	

(Kohn,	Corrigan	och	Donaldson	2000,	5).	Med	rapporten	följde	en	ändrad	syn	runt	säkerhet	

och	hälso-sjukvård	samt	en	utveckling	av	patientsäkerhetsarbete	inom	flera	länder	och	

däribland	Sverige	(Socialstyrelsen	2013,	15).	Svensk	personal	som	jobbar	inom	hälso-

sjukvården	har	enligt	lag	ett	individuellt	ansvar	att	i	sin	profession	bidra	till	en	hög	

patientsäkerhet.	Enligt	patientsäkerhetslagen	ska	varje	individ	rapportera	risker	för	

vårdskador	eller	faktiska	händelser	som	medfört	vårdskador	till	arbetsgivaren	(Svensk	

författningssamling	2010:659,	kap	6,	4§).		

Sjuksköterskor	beskrivs	av	Ridelberg,	Roback	och	Nilsen	(2014,	8)	vara	bra	på	att	upptäcka	

och	förstå	patientsäkerhetsproblem	på	flera	nivåer	och	inte	bara	utifrån	individnivå.	

Anledningen	tillskrivs	vara	sjuksköterskan	specifika	ställning	som	del	av	ett	multidisciplinärt	

arbetslag	där	sjuksköterskan	ofta	blir	en	koordinator.	Denna	roll	gör	att	svagheter	i	befintliga	

arbetsmönster	och	rutiner	samt	underliggande	svagheter	i	systemet	blir	tydliga	för	dem.	

Sjuksköterskor	ses	också	som	en	viktig	del	av	patientsäkerhetsarbetet	då	de	ofta	bedriver	sitt	

arbete	nära	patienten	(Abrahamsson	et	al.	2016,	662)	och	jämfört	med	läkare,	vara	den	

profession	som	främst	skriver	avvikelserapporter	(Hwang,	Lee	och	Park	2012,	284).	

Waterson	(2009,	1192)	beskriver	att	operationsmiljön	är	en	vanligt	förekommande	miljö	att	

studera	när	det	gäller	patientsäkerhetsfrågor.	Ett	operationslag	består	av	vårdare	med	

flertalet	specialiteter	som	ska	samarbeta	runt	en	krävande	uppgift,	dessutom	ingår	ofta	

högteknologisk	utrustning	i	vården	(Ferroli	et	al.	2012,	6).	Patientsäkerhet	inom	

operationsmiljö	är	ett	komplext	område	att	studera	och	förbättra	(WHO	Patient	Safety	2009,	

3).	Tidigare	studier	har	exempelvis	fokuserat	på	samarbete	och	kommunikation	inom	

operationslaget	(Makary	et	al.	2006),	attityder	gällande	checklista	inför	kirurgi	(Dharampal	et	

al.	2016)	eller	hinder	för	avvikelserapportering	på	operation	(Hwang,	Lee	och	Park	2012)	

Patientsäkerhetskulturen	kan	se	olika	ut	på	olika	avdelningar	inom	samma	sjukhus.	Detta	

utgör	en	viktig	detalj	för	forskning	på	patientsäkerhetsfrågor,	då	sjukhusets	förhållningssätt	

till	patientsäkerhet	kan	se	annorlunda	ut	än	avdelningen	som	studeras	(Burlison	et	al.,	2016,	

2).		
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Erfarenheter	och	upplevelser	av	avvikelserapportering	har	tidigare	forskats	på	utifrån	olika	

vinklar.	Exempelvis	har	faktorer	som	påverkar	sjuksköterskan	gällande	avvikelserapportering	

(Throckmorton	och	Etchegaray	2007)	eller	sjuksköterskors	perception,	användning	och	

upplevda	svårigheter	gällande	avvikelserapportering	(AbuAlRub,	Al-	Akour	och	Alatari	2015)	

tidigare	studerats.	Färre	kvalitativa	studier	med	fokus	på	upplevelser	av	avvikelsehantering	

som	rutin	har	gjorts	hos	operationspersonal.	Avvikelsehantering	är	en	grundläggande	del	av	

patientsäkerhetsarbetet.	Med	tanke	på	hur	unik	patientsäkerhetskulturen	är	för	varje	

avdelning	samt	att	det	fattas	kvalitativ	forskning	inom	området	operationsmiljö	och	

avvikelsehantering,	är	detta	ett	viktigt	område	att	studera.		

Syfte	

Syftet	var	att	studera	upplevelsen	av	avvikelsehantering	som	en	del	av	

patientsäkerhetsarbetet	på	en	operationsavdelning	utifrån	vårdpersonalens	perspektiv.	

	

Metod	och	design	

Metod	

Kvalitativ	tematisk	analys	med	semistrukturerade	frågor.		

Deltagare	

Studien	utfördes	på	en	operationsavdelning	på	ett	större	sjukhus	i	Norrland.	Tio	personer	

efterfrågades	att	delta	i	en	intervju	gällande	avvikelsehantering.	Ett	deltagandebrev	med	

information	om	studien	skickades	ut	via	mail	till	operationssjuksköterskor,	

anestesisjuksköterskor	samt	undersköterskor	som	var	anställda	på	den	gällande	kliniken.	

Olika	personalkategorier	valdes	då	antal	personal	på	den	aktuella	avdelningen	var	få,	

dessutom	arbetar	personalen	i	team.	Tillfrågad	personal	ombads	att	höra	av	sig	till	forskaren	

vid	intresse	att	delta.	Tio	personer	anmälde	intresse	men	på	grund	av	tidsbrist	och	

svårigheter	att	få	fram	en	passande	tid	för	intervju	samt	en	något	pressad	tidsplan	för	själva	

datainsamlingen	föll	en	intervju	bort.	De	nio	intervjuer	som	utfördes	bedömdes	dock	av	

forskaren	ha	bidragit	tillräckligt	med	material	för	att	kunna	utföra	studien.	Av	deltagarna	var	

samtliga	kvinnor.	Tre	av	dessa	var	operationssjuksköterskor,	fyra	anestesisjuksköterskor	och	

två	undersköterskor.	Variation	på	tid	som	deltagande	jobbat	på	en	operationsavdelning,	då	
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inte	bara	på	den	gällande	operationsavdelningen,	varierade	mellan	1-38	år.	

Inklusionskriterier	var	att	deltagarna	skulle	vara	anställd	som	operationssjuksköterska,	

anestesisjuksköterska	eller	operationsundersköterska	på	den	gällande	kliniken.		

	

Datainsamling	

Datainsamlingen	utfördes	mellan	april	och	juni	2016	och	bestod	av	djupintervjuer	med	

semistrukturerade	frågor.	En	provintervju	utfördes	innan	studien	startats	och	användes	inte	

senare	i	analysen.	Intervjuer	utfördes	på	den	gällande	operationsavdelning.	Alla	intervjuer	

utfördes	i	enskilda	rum	med	enbart	forskaren	och	deltagaren	närvarande.	Det	fanns	ingen	

tidsgräns	för	hur	lång	tid	varje	intervju	fick	ta.	Tiden	för	intervjuerna	varierade	mellan	9-29	

minuter.	

Deltagare	fick,	innan	intervjun	startade,	information	om	att	intervjun	skulle	komma	att	

spelas	in	och	sedan	ordagrant	skrivas	ut	av	forskaren	samt	att	enbart	forskaren	hade	

tillgänglighet	till	detta	material.	De	fick	information	om	att	vissa	citat	från	intervjun	skulle	

kunna	synas	i	den	färdiga	studien,	detta	dock	utan	en	klar	koppling	till	respektive	deltagare.	

Samtycke	till	studien	var	muntligt.	Frågorna	som	ställdes	följde	ett	mönster,	men	eftersom	

varje	intervju	blev	unik	och	följde	sin	egen	väg	fick	forskaren	ibland	lägga	till	frågor	för	att	så	

lång	som	möjligt	söka	förstå	deltagarens	diskurs	runt	den	gällande	forskningsfrågan	på	ett	

korrekt	sätt.	Detta	sätt	att	intervjua	ligger	nära	den	diskursiva	intervjutekniken	där	Kvale	och	

Brinkmann	(2009,	171)	beskriver	hur	forskaren	gör	sig	uppmärksam	på	de	diskurser	som	

uppkommer	under	intervjun	och	hur	intervjupersonen	beskriver	dem.	

De	förberedda	frågorna	var	utformade	att	fånga	deltagarnas	syn	på	avvikelsehantering	som	

en	del	av	sin	verksamhet	samt	en	del	av	en	större	organisation.	Intervjun	inleddes	med	att	

be	deltagarna	beskriva	syftet	med	en	avvikelsehantering	rent	generellt	i	hälso-sjukvården	

samt	i	sin	egen	verksamhet,	frågan	om	insyn	i	avvikelsehanteringsprocessen	avhandlades	

sedan.	En	fråga	handlade	om	upplevelse	och	behov	av	återkoppling	gällande	

avvikelsehantering	och	deltagarna	fick	även	beskriva	en	situation	då	de	upplevt	

avvikelsehantering	fungera	optimalt	samt	mindre	optimalt	och	diskutera	skillnaden	

däremellan.	Intervjun	avrundades	med	frågor	runt	eventuella	behov	av	förbättringar	eller	
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förändringar	i	den	studerade	processen.	De	inspelade	föreläsningarna	transkriberades	sedan	

ordagrant.			

Etiskt	ställningstagande	

Verksamhetschef	för	den	aktuella	kliniken	liksom	avdelningscheferna	på	

operationsavdelningen	där	studien	utfördes	godkände	studien.	Enligt	

Helsingforsdeklarationen	(2013)	ska	all	medicinsk	forskning	som	omfattar	människor	föregås	

av	en	bedömning	av	risker	för	de	individer	som	ska	delta	i	studien.	Åtgärder	för	att	minimera	

risker	ska	genomföras.	Då	denna	studie	ej	var	av	medicinsk	art	och	riskerna	för	deltagare	i	

studien	bedömdes	som	ringa	ansågs	en	etisk	prövning	inte	krävas.	Skriftlig	information	om	

studien	och	studiens	utförande	gavs	till	deltagaren	i	form	av	ett	deltagarbrev.	Muntlig	

information	gavs	innan	intervjuer	startades	med	information	om	vad	studien	gällde.	

Forskaren	tog	även	upp	frågor	runt	hur	materialet	skulle	hanteras	och	att	ingen	annan	

förutom	forskaren	skulle	ha	full	tillgänglighet	till	det	inspelade,	transkriberade	eller	det	

avkodade	materialet.	Även	information	om	frivillighet	att	deltaga	i	studien	var	muntligt.	Det	

fanns	tid	för	att	reda	ut	frågetecken	innan	intervju	påbörjades.		

Analys	

För	att	identifiera,	analysera	och	se	mönster	(teman)	i	datat	valdes	tematisk	analysmetod	

enligt	Braun	och	Clarke	(2006,	77-	101).	Enligt	Braun	och	Clarke	är	tematisk	analys	en	metod	

som	används	för	att	identifiera,	analysera	och	rapportera	mönster	eller	teman	i	data.	De	sex	

faserna	som	beskrivs	av	Braun	och	Clarke	(2006,	87)	har	använts	i	analysen.	Mönster	och	

upprepningar	i	datamaterialet	som	relaterade	till	forskningsfrågan	skrevs	ned	under	

transkriberingen	vid	fas	ett.	Efter	denna	fas	påbörjades	fas	två	då	forskaren	kodade	

datamaterialet	och	började	organisera	data	i	grupper.	Fas	tre	enligt	Braun	och	Clarke	(2006,	

89)	handlar	om	att	börja	söka	efter	teman	i	det	kodade	materialet.	Koderna	för	

textmaterialet	som	skrivits	ned	på	post-it-lappar	nålades	upp	på	en	stor	tavla	i	

sammanhörande	grupper.	På	detta	sätt	fanns	möjlighet	till	god	visuell	kontroll	över	

gruppernas	utseende	och	storlek.	Alla	koder	hade	ett	eget	nummer	som	kunde	kopplas	till	

den	transkriberade	texten.	Under	analysarbetet	rörde	sig	forskaren	konstant	mellan	kodad	

text	och	texten	i	sin	helhet	i	enlighet	med	Braun	och	Clarke	(2006,	86),	och	varje	kods	unika	

nummer	underlättade	detta.	Initiala	temagrupper	började	utformas	i	fas	tre.	I	fas	fyra	
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jobbade	forskaren	med	allt	mer	synliga	teman	men	det	blev	också	allt	mer	tydligt	att	dessa	

egentligen	utgjorde	subteman	till	två	mer	övergripande	teman.	Fas	fem	enligt	Braun	och	

Clarke	(2006,	92)	handlar	om	att	sätta	namn	på	subteman	och	teman.	Denna	fas	handlar	om	

att	i	benämningen	av	varje	subtema	och	tema	fånga	essensen	i	varje	grupp,	vilket	åter	igen	

krävde	av	forskaren	att	kontrollera	subteman	i	förhållande	till	hela	datat.	Vid	osäkerhet	kring	

tolkning	av	materialet	gjorde	varje	kods	unika	nummer	det	lätt	att	röra	sig	fram	och	tillbaka	

mellan	koder,	teman	och	det	fulla	textmaterialet	under	hela	analysarbetet	(se	Bilaga	1).		

I	den	slutliga	analysen	sågs	tre	subteman	som	hade	stark	koppling	till	kommunikation	och	

återkoppling	och	utgjorde	subteman	till	det	övergripande	temat	Behov	av	återkoppling.	

Ytterligare	två	subteman	hade	koppling	till	känslor	av	konflikt	och	utgjorde	subteman	till	det	

mer	övergripande	temat	källa	till	konflikt.	

Tabell	1:	Tabell	över	teman	samt	subteman.	

Huvudtema	 Subtema	

Behov	av	återkoppling	 Forum	för	kommunikation	

Lärande	genom	kommunikation	

Kommunikativ	tillgänglighet	

Källa	till	konflikt	 Konflikt	inom	individen	
Konflikt	mellan	individer	

	

I	fas	sex	återges	resultatet	av	analysen	i	form	av	en	rapport	(Braun,	Clarke	2006,	93)	

	

Resultat	

Deltagarnas	upplevelse	av	avvikelsehantering	resulterade	i	två	teman;	Behov	av	återkoppling	

och	Källa	till	konflikt.	Under	temat	”behov	av	återkoppling”	framträdde	tre	subteman	

”Forum	för	kommunikation”,	”Lärande	genom	kommunikation”	och	”Kommunikativ	

tillgänglighet”.	Under	temat	”källa	till	konflikt”	framträdde	två	subteman;	”Konflikt	inom	

individen”	och	”konflikt	mellan	individer”.	
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Behov	av	återkoppling	

Efter	att	ha	identifierat	ett	riskmoment	i	arbetssätt,	arbetsmiljö	eller	patientens	omgivning,	

så	beskrev	deltagare	ett	behov	av	återkoppling	i	form	av	en	öppen	och	synlig	kommunikation	

i	sin	arbetsmiljö.	Deltagarna	beskrev	även	att	det	var	viktigt	att	möjliggöra	skrivandet	av	en	

avvikelserapport	och	att	attityden	runt	avvikelserapportering	var	viktigt.	Behov	av	

återkoppling	i	form	av	en	större	kommunikativ	tillgänglighet	runt	dessa	frågeställningar	

framkom.		

Behovet	av	återkoppling	belystes	utifrån	olika	vinklar	vilket	föranledde	att	temat	kunde	delas	

in	i	tre	subteman;	Forum	för	kommunikation,	lärande	genom	kommunikation,	samt	

kommunikativ	tillgänglighet.		

	

Forum	för	kommunikation		

Deltagarna	berättade	att	förenat	med	en	avvikelserapportering	fanns	en	förväntan	av	att	

kommunikation	runt	ärendet	skulle	ske.	Kommunikation	kopplades	samman	med	ökad	

kunskap	i	ärendet	eller	ett	lärande	runt	en	förekommen	händelse	eller	uppmärksammad	

risk.	Denna	kommunikation	beskrevs	av	flera	deltagare	vara	mest	givande	då	information	

runt	ärendet	lyftes	i	en	miljö	där	möjligheter	till	diskussion	fanns.	En	brist	på	sådana	

sammankomster	kopplades	till	sämre	möjligheter	att	hantera	brister	och	förklara	risker.	

Kommunikationstillfällen	beskrevs	vara	fördelaktiga	om	de	var	i	fysisk	form	där	flera	

deltagare	kunde	diskutera	tillsammans.	När	en	händelse	inträffat	och	en	avvikelse	hade	

skrivits	var	behovet	av	möten	med	personal	från	den	egna	enheten	stort,	men	även	

möjligheten	att	få	samlas,	prata,	bolla	idéer	med	personal	från	andra	enheter	som	

deltagarna	kom	i	kontakt	var	önskvärt.	

”…	det	kanske	blir	lite	för	opersonligt	också,	det	kanske	skulle	vara	så	att..men	det	beror	ju	

på	vad	det	handlar	om..för	det	har	jag	faktiskt	efterlyst	när	det	gäller	avdelningarna,	de	

avdelningar	som	vi	jobbar	väldigt	mycket	med	att	det	kanske	skulle	faktiskt	vara	så	att	vi	

skulle	behöva	träffas	emellanåt,	några	representanter	från	operation,	anestesi	och	avdelning	

för	att	faktiskt	diskutera	saker	och	ting	/.../	ibland	finns	det	faktiskt	saker	som	behöver	

diskuteras	också,	som	inte	bara	kan	gå	att	man	skickar	ett	meddelande	och	så	ska	man	få	ett	
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svar	utan	det	är	något	som	skulle	behövas	komma	med	förslag	och	diskuteras	för	att	det	

skulle	bli	förbättringar…”	

Några	deltagare	talade	även	om	den	upplevda	bristen	av	tid	för	möten	på	enheten.	I	

samband	med	detta	uppstod	diskussioner	om	andra	forum	för	kommunikation	än	den	

fysiska	formen.	Ett	slags,	för	avvikelsehantering,	övergripande	forum	kopplat	till	

arbetsplatsens	intranät	diskuterades.	Det	ansågs	vara	fördelaktigt	då	personal	skulle	kunna	

dela	synpunkter	runt	ett	ärende	och	ta	del	av	information	gällande	olika	ärenden	på	ett	mer	

flexibelt	sätt.		

”Det	finns	ju	inget	forum	mig	veteligen	där	man	kan	gå	in	och	följa	ärenden	eller	där	det	

redovisas	på	något	allmänt	plan,	jag	vet	inte	om	något	sådant..men	det	vore	kanske	en	

tanke,	att	man	avidentifierar	det	såklart	så	ingen	kan	börja..men	vem	var	det	och	vem..utan	

man	lyfter	frågorna..som	jag	sa..jag	tycker	man	ska	lära	sig	något	av	dom	här	och	gå	vidare	

och	förbättra	verksamheten	det	är	ju	det	jag	tycker	det	borde	leda	till”	

Ibland	beskrevs	att	avvikelsehantering	användes	för	att	rapportera	återkommande	mindre	

problem	som	framförallt	påverkade	möjligheten	till	ett	bra	arbetsflöde	för	personalen.	Några	

av	deltagarna	beskrev	att	i	dessa	fall	upplevdes	inte	avvikelseprocessen	vara	det	bästa	sättet	

att	hantera	problemen	på.	Det	diskuterades	att	behovet	av	en	mer	öppen	dialog	mellan	de	

parter	som	berördes	av	dessa	problem	hade	varit	ett	bättre	sätt	att	hantera	problemen	på.	

Deltagarna	reflekterade	över	att	avvikelsehanteringsprocessen	i	dess	nuvarande	form	var	ett	

forum	för	en	en-vägskommunikation	av	händelser	och	inte	ett	forum	för	möjlighet	till	öppen	

kommunikation	med	fler	inblandade	i	ärendet	(två-vägskommunikation).	En-

vägskommunikationen	beskrevs	som	en	brist	i	rutinen	då	möjligheten	att	förstå	unika	

omständigheter	kring	ärendet	komplicerades	vid	otillräcklig	kommunikation.		

”..och	det	har	jag	märkt	att	när	dom	kommit	hit	från	avdelningar	att	då	brukar	jag	alltid	

fråga	dem,	är	det	något	ni	pratar	om	oss	därnere..är	det	något	med	förbanden	ja	men	säg	

det	då	ring	till	oss	kommunicera	med	oss..nu	har	vi	nya	förband	nu	vill	vi	veta..att	man	

försöker	öppna	någon	slags	kanal	för	det	är	egentligen	mer	effektivt	än	att	kasta	avvikelser”	
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Lärande	genom	kommunikation	

Ett	flertal	deltagare	beskrev	en	känsla	av	att	vara	personligt	involverad	i	en	process	när	de	

skrivit	en	avvikelse.	De	hade	en	förväntan	om	att	få	ta	del	av	resultatet	vid	ett	avslutat	

ärende	där	slutresultatet	kunde	innebära	ökad	patientsäkerhet	och	nya	kunskaper	för	de	

inblandade.	Nya	kunskaper	eller	rekommendationer	som	framkommit	i	processen	beskrevs	

viktiga	att	kommuniceras	tillbaka	till	de	som	varit	inblandade	i	ett	ärende.	Det	fanns	även	en	

förväntan	om	att	resultatet	från	det	enskilda	ärendet	skulle	nå	hälso-	och	

sjukvårdsrepresentanter	på	ett	generellt	plan.	Detta	ansågs	vara	den	viktigaste	delen	för	att	

personalen	skulle	kunna	lära	sig	av	misstagen	och	uppmärksammas	på	risker.	

Vissa	deltagarna	beskrev	att	de	upplevt	kunskaps-	och	informationsspridningen	som	

otillräcklig	då	den	kommunicerades	tillbaka	till	enbart	rapportören.	Andra	deltagare	

berättade	att	när	en	avvikelse	medförde	en	faktiskt	påtaglig	och	kännbar	förändring	i	

arbetssätt	eller	i	form	av	nya	rutiner,	då	upplevdes	också	avvikelseprocessen	som	en	positiv	

och	givande	kommunikationskanal	för	lärande.	

”	..en	gång	då	det	fungerade	bra	var	en	omedelbar	åtgärd,	när	jag	fick	återkopplingen	så	

hade	de	skrivit	att	de	hade	som	omedelbar	åtgärd	möblerat	om	i	vätskevagnen	för	att	

minska	riskerna	att	det	skulle	hända	igen,	och	långsiktig	åtgärd	var	ju	naturligtvis	utbildning	

och	information..men	det	är	ju	inget	som	sker	över	en	natt..”	

Deltagarna	berättade	om	kopplingen	mellan	händelsens	art	och	förväntad	

informationsspridning	runt	det	rapporterade	ärendet.	En	avvikelserapport	som	handlade	om	

en	stor	risk	eller	skada	för	patienten,	förväntades	ge	en	större	spridning	av	information	och	

återkoppling	till	verksamheten.		Vissa	händelser	ansågs	behöva	återkopplas	mot	flera	

enheter	och	med	flera	olika	kategorier	av	personal	för	att	komma	till	rätta	med	problemet	

som	föranledde	händelsen.	Några	deltagare	beskrev	att	då	den	förväntade	

kommunikationen	i	form	av	spridning	av	lärande	runt	händelsen	uteblev	fanns	en	känsla	av	

att	bristerna	i	vården	eller	risken	för	patienter	kvarstod	och	att	patientsäkerheten	inte	ökat	

efter	rapporteringen.	

	En	lång	handläggningstid	beskrevs	också	som	en	brist	i	avvikelseprocessen.	Detta	

begränsade	individens	möjlighet	att	få	ett	avslut	på	en	händelse	vilket	gav	en	känsla	av	att	

patientsäkerhetsförbättrande	lärande	och	arbete	kopplat	till	ärendet	inte	skedde	nog	
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snabbt.	Helt	uteblivet	svar	gav	en	känsla	av	att	lärandeprocessen	runt	en	händelse	inte	kom	

att	bli	av.	

”..jag	tycker	att	dom	allvarligare	avvikelser	jag	skrivit,	dom	som	har	varit	av	allvarligare	art,	

så	har	jag	inte	fått	någon	sådär	riktigt	bra	feedback,	en	har	jag	inte	fått	alls	något	svar	på	

och	dom	andra..jamen	man	har	informerat	personalen	men	då	kan	man	tycka	att	det	gällt	en	

ganska	grundläggande	kunskap	som	man	ska	ha	som	sjuksköterska..och	det	känns	som	att	

det	finns	brister	som..som	ja	det	är	utbildning,	förkunskaper	eller	inskolning	och	vad	det	kan	

vara…det	känns	som	att	det	borde	bli	en	större	grej	liksom	att	man	allmänt	inser	att	oj	såhär	

kan	vi	inte	ha	det”	

Återkopplingen	av	det	rapporterade	ärendet	beskrevs	vara	viktigt	för	att	de	inblandade	

skulle	få	möjlighet	till	ett	nytt	lärande.	Det	nya	lärandet	ökade	möjligheten	till	ett	nytt	

engagemang	i	avsikt	att	höja	patientsäkerheten.	Brister	i	kommunikationen	mellan	

handläggning	av	ärende	och	återkoppling	till	inblandade	individer	beskrevs	minska	

deltagarnas,	och	andra	sjukvårdares,	möjligheter	att	engagera	sig	i	detta	

patientsäkerhetshöjande	arbete.	

”Det	är	ingen	återkoppling,	jag	tycker	inte	att	det	är	någon	åter..återkoppling..det	finns	ju	

saker	som	du	kan	påtala	hela	tiden	men	sedan	vet	man	inte	riktigt	vad	som	händer,	alltså	du	

får	ju	som	inte	riktigt	veta	någonting	förrän	det	är	fattat	ett	beslut	..DÅ	kan	vi	få	veta	

någonting	men	det	kan	ju	ta	jättelångt,	tidsspannet	däremellan	kan	vara	jätte	jätte	långt..”	

	

Kommunikativ	tillgänglighet	

Flera	av	deltagarna	beskrev	behovet	av	ett	större	utbyte	av	information	angående	

avvikelsehantering	för	att	möjliggöra	själva	skrivandet	av	en	avvikelse	på	ett	bra	sätt.	De	

upplevde	att	synlig	och	tydlig	kommunikation	i	form	av	förståelse	och	vägledning	till	

personalen	var	av	stor	vikt	för	att	underbygga	en	god	kultur	för	avvikelserapportering.	

Handledning,	i	skriftlig	eller	muntlig	form,	behövdes	för	att	kunna	ta	sig	in	i	och	förstå	det	

datasystem	som	användes	för	avvikelserapportering.	Dessutom	beskrev	deltagarna	ibland	

ett	behov	av	att	kunna	bolla	förslag	med	någon	angående	textens	utformning	då	händelsen	

för	avvikelserapporteringen	beskrivs.		
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Ett	flertal	deltagare	pratade	om	att	det	var	viktigt	med	tydligt	stöd	från	chefer	för	att	

vägledning	gällande	avvikelserapportering	skulle	upplevas	som	tillgänglig.	Chefer	ansågs	vara	

dem	som	kunde	möjliggöra	feedback	runt	varför	och	hur	avvikelserapporter	skall	skrivas.	Att	

ha	god	vägledning	i	närmiljön	nämndes	kunna	påverka	personalen	under	hela	

avvikelsehanteringsprocessen.		

”..synliggöra	den	framförallt..kanske	mer	lättillgängligt	hur	man	ska	skriva..var	man	ska	

trycka	framförallt..och	sedan	kanske	att	våra	chefer	också	ska	vara	lite	mer..alltså..tala	om	

hur	man	gör	och	lite..ja..just	det	här	med	att	man	har	regelbundna	träffar	och	lite	mer	

kontinuerlig	feedback..på	det	som	sker	även	det	positiva…och	det	negativa……jag	tror	inte	

det	är	så	många	som	skriver	avvikelser	här	fastän	man	ser	risker	i	våran	arbetsmiljö..men	jag	

tror	det	är	såhär	att	man..det	tar	för	lång	tid	eller..men	alla	tror	jag	inte	vet	heller	hur	man	

gör”	

Några	av	deltagarna	beskrev	att	det	var	bäst	att	avvikelserapportera	en	händelse	eller	risk	så	

snabbt	som	möjligt.	Om	för	lång	tid	passerade	mellan	händelse	och	disponibel	tid	för	

rapportskrivandet	avtog	chansen	att	en	avvikelse	faktiskt	skrevs.	

”..men	det	är	väl	under	reflektionstiden	som	man	kommer	på	att	man	kanske	skulle	skriva	en	

avvikelse..för	det	har	jag	varit	med	om	några	gånger	då	man	har	reflekterat	att	egentligen	

borde	man	skriva	en	avvikelse	på	det	här..jaja..ja	men	jag	måste	gå	hem..ja	lite	så	va..då	

faller	det..man	ids	inte..”		

Att	skriva	en	avvikelserapport	krävde	en	extra	arbetsinsats	som	låg	utöver	individens	

vardagliga	arbete.	Saknades	personligt	stöd	eller	stödmanual	vid	skrivande	av	en	

avvikelserapport	kunde	detta	bidra	till	att	känslan	att	engagera	sig	avtog.	En	deltagare	

berättade	om	hur	en	enkel	och	tydlig	handledning	vid	rätt	tidpunkt	bidrog	till	att	

avvikelserapporten	blev	skriven.	En	del	deltagare	pratade	om	att	större	förståelse	borde	tas	

för	personalens	arbetsmiljö	gällande	stress	och	tidsbrist	för	att	underlätta	

avvikelserapporteringen.	

Att	arbeta	i	team	bidrog	till	att	flera	individer	samtidigt	kunde	bevittna	samma	risk	eller	

patientskada.	Några	deltagare	diskuterade	vem	som	hade	ansvaret	att	skriva	avvikelsen	när	

flera	individer	var	inblandade.	Det	pratades	om	att	det	behövdes	en	tydligare	

kommunikation	eller	strategi	i	dessa	lägen	för	att	avvikelserapporten	skulle	bli	skriven	
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”	..det	är	mer	såhära..om	man	är	med	i	någonting	då	är	det	ofta	någon	som	man	är	med..så	

är	det	någon	annan	som	ser	problemet	innan	en	själv	kanske	så..att	man	inte	riktigt	

hunnit..jamen	man	har	inte	ögonen	med	sig	överallt	hela	tiden	riktigt	än..så	att	det	kanske	är	

någon	som	hunnit..hunnit	före	med	att	skriva	en..”	

	

Källa	till	konflikt		

Deltagarna	pratade	om	att	avvikelserapportering	ibland	kunde	väcka	känslor	av	motstånd.	

Avvikelsehanteringsrutinen	för	vårdpersonal	borde	vara	en	stor	möjlighet	att	påverka	

patientsäkerheten	och	motverka	framtida	brister,	samtidigt	ifrågasattes	avvikelserutinen	på	

några	punkter	av	deltagarna.	Några	av	deltagarna	beskrev	en	konflikt	mellan	att	se	det	goda	

i	syftet	att	skriva	en	avvikelse	samtidigt	som	de	ifrågasatte	samma	rutin.	Det	upplevda	

motståndet	i	avvikelserapportering	beskrevs	utifrån	två	olika	vinklar	vilket	resulterade	i	två	

subteman	”Konflikt	inom	individen”	och	”konflikt	mellan	individer”.			

	

	Konflikt	inom	individen	

Att	engagera	sig	i	patientsäkerhetsrisker	och	faktiska	händelser	beskrevs	som	något	

självklart	utifrån	deltagarnas	perspektiv.	Deltagarna	var	medvetna	om	att	

avvikelsehanteringsprocessen	har	som	syfte	att	förbättra	patientsäkerheten.	Några	av	

deltagarna	beskrev	dock	en	brist	på	förtroende	för	att	avvikelsen	faktiskt	skulle	leda	till	

förbättringar	i	patientsäkerheten.	Denna	misstro	skapades	om	tidigare	erfarenheter	med	

avvikelserapportering	inte	motsvarat	förväntningarna,	framförallt	om	detta	skett	ofta.	Detta	

beskrevs	kunna	leda	till	en	känsla	av	motstånd	eller	konflikt	om	det	fanns	en	mening	med	att	

avvikelserapportera.		

”..det	är	ju	ofta	samma	saker	som	man..som	jag	i	alla	fall..skriver	kring..	och	få	gånger	har	

det	kommit	tillbaka	något	bra..	och	resten	vet	jag	inte	ens	om	de	har	sett..så	känns	det”	

En	del	deltagare	berättade	att	de	hade	en	känsla	av	att	avvikelserapporten	hade	olika	utfall	

beroende	på	vilken	person	som	mottog	rapporten.	Emellanåt	upplevdes	en	känsla	av	att	

problemet	inte	togs	på	allvar.	Detta	ansågs	kunna	ge	en	känsla	av	misstro	och	att	
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avvikelserapporten	inte	upplevdes	som	betydelsefull	i	vissa	fall.	Samtidigt	beskrev	

deltagarna	avvikelserapportering	som	något	man	ska	göra.	

”..den	borde	ju	ha	som	syfte	att	den	leder	till	att	personal..jamen	utbildas	bättre..eller	att	

man	hittar	brister	i	kunskap..men	jag	vet	inte	om	den	fyller	det	syfte/…/.det	känns	som	att	

det	beror	helt	och	hållet	på	den	som	ska	ta	hand	om	ärendet..vad	man	gör	av	det..vi	kan	ju	

inte	göra	så	mycket	mer	än	att	peka	på..ett	problem	eller	händelse	och	hoppas	att	den	leder	

till	något”		

Några	deltagare	beskrev	också	ett	motstånd	mot	att	definiera	ett	ärende	som	en	”avvikelse”	

då	detta	begrepp	beskrevs	medföra	en	negativ	laddning.	Deltagarna	upplevde	att	fokus	

hamnade	på	att	ett	fel	begåtts	snarare	än	att	förbättringar	behövde	ske.	Konflikten	beskrevs	

ligga	i	att	rapportören	hellre	ville	fokusera	på	patientssäkerhetsförbättring	och	inte	klaga	på	

en	annan	vårdare.	

”…själva	ordet	avvikelse	kan	ju	också..kan	jag	också	uppleva	att	det	är	lite	synd	att	man	

använder	det	ordet	för	det	känns	som	att	det..det	blir	lite	skuldbelagt..och	man	vill	aldrig	ha	

en	avvikelse	på	sig..man	ser	ju	inte	att	det	handlar	om	att	vi	ska	förbättra	någonting	som	

inte	fungerar	särskilt	bra	utan	man	är	ju	livrädd	att	få	en	avvikelse	på	sig..tror	jag	många	

uppfattar	det..vilket	gör	att	det..tas	emot	med	lite	försvar..alltså	man	hamnar	lite	i	försvar..”		

	

Konflikt	mellan	individer	

Några	deltagare	talade	om	att	avvikelserapporten	ibland	handlade	om	andra	vårdande	

individer.	Det	berättades	att	en	avvikelse	ofta	beskrevs	utifrån	ett	unikt	fall	som	rapportören	

uppmärksammat.	Till	det	unika	fallet	kopplades	den	individ	eller	de	individer	som	varit	

delaktiga	i	händelsen	och	som	därmed	också	blev	delaktiga	i	avvikelsehanteringsprocessen.	

Deltagarna	beskrev	att	det	fanns	risk	för	konfrontation	med	den	rapporterade	parten,	då	

avvikelsehanteringssystemet	inte	erbjöd	anonymitet.	Detta	kunde	upplevas	som	otäckt	och	

kunde	påverka	viljan	att	rapportera	en	avvikelse.	

”..ibland	så	har	jag	funderat	på	när	man	skriver	en	avvikelse..för	jag	skriver	ju	den	på	min	

inloggning..det	är	ju	totalt	synligt	att	det	är	jag	som	har	skrivit	den	och	vid	ett	par	tillfällen	

har	jag	blivit	väldigt	konfronterad	av..motparten	så	att	säga..av	den	som	det	gäller..den	som	



14	
	

har	begått	ett	fel..och	då	är	det	ju	ganska	obehagligt..och..det	är	ju	en	sak	som	gör	att	man	

kanske	väljer	att	inte	skriva	en	avvikelse/…/upptäcker	jag	ett	fel	måste	jag	ju	stå	för	det..jag	

har	upptäckt	det	här	felet	och	jag	står	för	det	och	jag	gör	det..men	jag	tror	det	kan	uppfattas	

som	jobbigt”	

En	del	deltagare	berättade	att	all	personal	inte	upplevde	att	avvikelserapporten	innebar	

något	positivt	utan	kände	att	det	var	en	anklagelse	om	att	fel	begåtts	eller	riskerar	att	begås.		

Det	pratades	om	att	det	ibland	var	svårt	att	komma	bort	från	känslan	att	avvikelsen	

handlade	om	att	skuldbelägga,	även	om	det	främst	handlade	om	att	möjliggöra	

förbättringar.	Det	ansågs	finnas	en	risk	för	konfrontation	med	andra	individer	vilket	i	sin	tur	

påverkade	möjligheten	och	viljan	att	rapportera	individrelaterade	problem	eller	händelser.		

”…syftet	är	ju	att..det	blir	lätt	att	folk	tar	det	personligt	att	man	känner	sig	anklagad..jag	har	

väl	inte	gjort	något	fel..som	vi	pratade	om	här	tidigare..jag	tror	det	är	lätt	hänt	att	en	

människa	känner	sig	utpekad..	istället	för	att	titta	på	systemet	så	tittar	man	på	

individen..vad	har	du	att	säga	till	ditt	försvar..alltså	lite	så”	
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Diskussion	

Resultatet	visade	att	deltagarnas	upplevelser	av	avvikelsehantering	till	stor	del	handlade	om	

ett	behov	återkoppling.	Behov	av	återkoppling	uttrycktes	som	ett	krav	på	upplysning,	

feedback	och	samverkan	i	form	av	ökad	informationsspridning	och	fler	inlärningstillfällen.	

Detta	för	att	deltagarna	skulle	kunna	bidra	i	arbetet	med	ökad	patientsäkerhet.	Deltagarna	

beskrev	att	de	hade	ett	behov	av	ett	specifikt	forum	för	kommunikation	där	de	kunde	

diskutera	och	få	feedback	på	avvikelseärenden.	Det	beskrevs	även	att	de	hade	en	förväntan	

på	ett	lärande	genom	kommunikation	efter	en	avvikelse	hanterats.	En	större	kommunikativ	

tillgänglighet	kom	också	fram	i	resultatet	som	viktigt	gällande	avvikelsehantering.	Detta	för	

att	göra	avvikelsehantering	mer	lätt	att	förstå	samt	för	möjligheterna	att	sprida	information	

bland	personalen	om	det	viktiga	med	denna	rutin.	

I	Shannon	och	Weavers	(1963,	7-8)	kommunikationsteori	”Mathematical	Theory	of	

Communication”	ses	kommunikation	som	en	enkel	och	linjär	process.	Ett	meddelande	

startar	hos	informationskällan	och	rör	sig	via	en	sändare	till	en	mottagare	och	en	

slutdestination.	Mellan	sändare	och	mottagare	beskrivs	en	bruskälla	som	på	olika	sätt	stör	

informationsöverföringen.	Brus	beskrivs	i	modellen	vara	allt	som	bidrar	till	att	den	avsedda	

signalen	eller	kommunikationen	blir	svårare	att	förstå	eller	bidrar	till	att	den	inte	förstås	på	

rätt	sätt.	I	resultatet	uppmärksammades	att	delar	av	avvikelsehanteringsprocessen	gjorde	

det	svårt	att	kontrollera	hur	budskapets	tagits	emot	samt	reaktionen	på	det	budskapet.	En	

lång	handläggningstid	av	ärendet	gav	exempelvis	en	känsla	av	ett	avbrott	i	

kommunikationen.	Kommunikationsmedel,	som	ett	avvikelsehanteringssystem,	bidrar	till	att	

sändaren	och	mottagaren	inte	ser	och	hör	varandra	vilket	försvårar	feedback	och	

återkoppling.	Kommunikation	mellan	individer	ger	en	tydligare	möjlighet	till	feedback	(Fiske	

2007,	37-38).	Den	upplevda	bristen	på	kontinuerliga	möten	och	diskussionsmöjligheter	som	

resultatet	visade	kan	också	visa	på	ett	större	behov	av	en	mer	kontrollerad	

kommunikationsprocess	med	samtidig	minskat	risk	för	brus.	Shannon	och	Weaver	(1963,	8)	

skriver	att	överföring	av	korrekt	information	inte	nödvändigtvis	är	detsamma	som	överföring	

av	meningsfull	information.	Utifrån	detta	kan	också	diskuteras	om	diskussion	runt	

information	skulle	kunna	bidra	till	att	tillföra	information	mer	meningsfullhet.	

Kända	faktorer	som	kan	bidra	till	kommunikationsbrister	i	alla	kontexter	är	skillnad	i	kön,	

kultur,	etnicitet,	utbildning	samt	skillnad	i	kommunikationsstil.	Inom	sjukvård	råder	även	ett	



16	
	

hierarkiskt	system	som	kan	utgöra	barriär	för	öppen	kommunikation	och	dålig	

kommunikation	har	setts	bidra	till	att	fler	fel	begås	(Gluyas	2015,	52-54).	Ferroli	et	al.	(2007,	

7)	skriver	att	det	inom	operationsverksamhet	råder	en	tradition	att	fråga	sig	”vem	som	

felade”	istället	för	var	i	systemet	det	brast	då	en	avvikande	händelse	skett.	Den	attityden	gör	

det	svårt	att	skapa	en	bra	kultur	för	avvikelserapportering.	I	studiens	resultat	framkom	

önskemål	om	ett	specifikt	forum	för	all	vårdpersonal	med	diskussioner	och	återkoppling	runt	

avvikelser.	Ett	specifikt	forum	skulle	kunna	leda	till	en	bättre	kommunikation	mellan	

professionerna	och	därmed	en	mer	öppen	kultur	i	frågan.	Kommunikationsinterventioner	

som	briefing	eller	debriefing	hos	vårdpersonal	har	visat	sig	förbättra	kommunikationen	

mellan	personalen	(Gluyas	2015,	54).	Även	Makary	et	al.	(2006,750)	kopplar	möjligheten	till	

briefing	och	debriefing	till	ett	bättre	teamarbete	och	en	förbättrad	kommunikation.	Ett	

effektivt	teamarbete	har	visat	sig	leda	till	färre	misstag	(Gluyas	2015,	50)	

WHO	bedömer	att	återkoppling	är	en	av	de	viktigaste	delarna	av	en	avvikelse-	eller	

riskrapport.	Möjligheten	för	personal	att	lära	sig	av	tidigare	misstag	är	störst	med	adekvat	

återkoppling	(World	Alliance	for	Patient	Safety	2005,	9).	Betydelsen	av	meningsfull	feedback	

samt	kommunikation	kring	patientsäkerhet	och	avvikande	händelser	i	syfte	att	förstå	vikten	

av	avvikelsehantering	har	beskrivits	som	viktigt	för	att	motivera	personal	även	i	andra	

studier	(Burlison	et	al.	2016,	6;	Hubertus,	Piehlmeier,	Heinrich	2016,	273).	I	resultatet	

beskrev	deltagarna	vikten	av	ett	utökad	lärande	utifrån	avvikelser.	I	Socialstyrelsens	

lägesrapport	inom	patientsäkerhetsområdet	(2016,	19)	beskrivs	att	medarbetare	inom	

vården	önskar	större	möjlighet	att	delta	i	det	systematiska	patientsäkerhetsarbetet.	Ökad	

delaktighet	och	information	uppges	vara	något	som	efterfrågas	i	större	utsträckning	vilket	

stämmer	överens	med	resultatet	i	denna	studie.	Möjligheten	till	ett	forum	där	information	

om	avvikelseärende	kan	delas,	diskuteras	och	användas	i	lärande	syfte	bör	prioriteras	av	

verksamheten,	då	ett	syfte	med	avvikelserapportering	är	att	personal	ska	lära	av	sina	

misstag.		

I	denna	studie	beskrevs	att	avvikelserapportering	var	en	del	av	ett	viktigt	

patientsäkerhetsarbete	men	också	att	rutinen	upplevdes	kunna	vara	en	källa	till	konflikt.	

Denna	konflikt	beskrevs	som	en	inre	konflikt	då	det	goda	syftet	med	en	

avvikelserapportering	av	olika	anledningar	inte	upplevdes	leda	till	förväntat	slutresultat.	

Avvikelsehantering	beskrevs	också	i	denna	studie	kunna	leda	till	skapandet	av	konflikt	mellan	
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individer	då	det	fanns	en	koppling	till	skuld	och	en	rädsla	att	peka	ut	någon	eller	bli	utpekad.	

I	tidigare	studier	har	setts	att	datoriserade	avvikelsehanteringssystem	ofta	inte	erbjuder	

rapportören	anonymitet	vilket	kunde	leda	till	en	lägre	andel	rapportering	(Hwang,	Lee	och	

Park	2012,	284).	Haw,	Stubbs	och	Dickens	(2014,	802)	rapporterar	att	rädsla	att	rapportera	i	

och	med	avvikande	händelser	vid	läkemedelsadministration	var	vanligt.	Rädsla	för	att	delge	

sina	egna	misstag	inför	kollegor	eller	att	ett	rapporterat	misstag	skulle	orsaka	konflikt	med	

kollegor	var	faktorer	som	framkom	i	den	studien.	Risk	för	konflikt	i	och	med	

avvikelserapportering	var	även	något	som	diskuterades	av	deltagarna	i	denna	studie.	

Känslan	av	att	avvikelserapportering	kan	vara	en	källa	till	konflikt	kan	även	uppstå	om	ett	

system	tenderar	att	fokusera	på	individfel	istället	för	större	systemfel.	James	Reason	(2000,	

768)	beskriver	att	ett	individbaserat	angreppsätt	vid	hantering	av	avvikande	händelser	är	

vanligt	inom	hälso-sjukvård.	Ett	annat	angreppssätt	är	att	utgå	från	att	en	händelse	uppstått	

av	flertalet	underliggande	problem	i	systemet	som	tillsammans	skapar	utrymme	för	misstag.	

Det	stärks	av	Socialstyrelsen	(2016,	19)	som	också	skriver	att	avvikelserapportering	i	

dagsläget	främst	verkar	leda	till	att	misstag	påtalas	istället	för	att	risker	identifieras	och	att	

det	saknas	ett	målinriktat	systemtänk	i	hanteringen	av	avvikelser.	

I	en	litteraturstudie	av	(Waterson	2009,	1191)	sammanställdes	tillgänglig	forskning	gällande	

patientsäkerhet	och	systemtänk.	Studien	visade	att	de	flesta	artiklarna	fokuserade	på	

individfel,	färre	på	fel	inom	teamet	och	ingen	fokuserade	på	större	organisatoriska	fel.	

Stavropoulus,	Doherty	och	Tosey	(2015)	visade	i	en	litteraturöversikt	på	hur	effektiv	

avvikelsehantering	är	för	ett	optimalt	patientsäkerhetsarbete.	Där	beskrivs	att	det	i	

handläggningen	av	avvikelser	bör	tas	hänsyn	till	större	och	komplexa	svagheter	och	

processer	istället	för	att	enbart	lägga	fokus	på	enskilda	riskmoment.	Socialstyrelsen	(2016,	

19-20)	rapporterar	att	tidsbrist	är	en	bidragande	faktor	som	försvårar	möjligheterna	att	

bedriva	ett	systematiskt	patientsäkerhetsarbete	på	ett	tillfredsställande	sätt.	Stavropoulus,	

Doherty	och	Tosey	(2015,	855)	skriver	att	avvikelsesystem	kan	skräddarsys	för	att	varje	unik	

verksamhet	för	att	skapa	en	känsla	av	att	systemet	är	anpassat	för	verksamhetens	behov	

men	också	för	att	skapa	delaktighet	i	lärandet	på	organisationsnivå.	Denna	process	beskrivs	

vara	tidskrävande	och	fordra	flertalet	större	interventioner.	Sveriges	kommuner	och	

Landsting	(SKL	2016,	5)	gjorde	en	sammanställning	av	vårdskador	och	skador	under	perioden	

januari	2013	och	juni	2016.	Undersökningen	visade	bland	annat	att	100	000	patienter	på	
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svenska	sjukhus	årligen	får	vårdskador,	och	att	patienter	som	drabbas	av	dessa	skador	har	

en	betydligt	längre	vårdtid	än	de	patienter	som	inte	drabbas	av	vårdskador.	Kostnader	på	

grund	av	förlängd	vårdtid	till	följd	av	en	vårdskada	delges	i	rapporten	vara	7	miljarder	kronor	

varje	år.	Det	finns	såvida	incitament	att	lägga	ned	tid	på	arbete	som	har	med	patientsäkerhet	

att	göra,	och	avvikelserapportering	är	en	del	av	detta	viktiga	arbete.	

Styrkor	och	svagheter	

En	svaghet	med	studien	är	att	forskaren	själv	var	anställd	på	operationsavdelningen	där	

studien	genomfördes.	Detta	skulle	kunna	ha	påverkat	deltagarnas	vilja	att	diskutera	frågan	

helt	fritt	eftersom	forskaren	var	känd	för	dem.	Förförståelse	är	ett	begrepp	som	syftar	till	att	

forskaren	har	värderingar	och	erfarenhet	runt	det	fenomen	eller	område	som	studeras.	

Genom	att	reflektera	runt	dessa	erfarenheter	och	synliggöra	dem	för	sig	själv	kan	forskaren	

stärka	studiens	pålitlighet	(Henricsson	2015,	45-46).	I	denna	studie	hade	forskaren	

förförståelse	runt	området	som	studerats.	Forskaren	försökte	bortse	från	egna	tankar	om	

ämnet	genom	att	synliggöra	dem	för	sig	själv	innan	intervjuerna	startades.	På	det	sättet	

fanns	en	större	möjlighet	att	bedöma	om	egna	tolkningar	baserat	på	förförståelse	i	ämnet	

tog	över	i	analysarbetet.	

Det	skulle	även	kunna	ses	som	en	styrka	i	studien	att	forskaren	kände	deltagarna	och	att	de	

därför	snabbt	kunde	skapa	en	öppen	dialog	i	ämnet.	

Det	kan	både	ses	som	en	styrka	och	en	svaghet	med	vida	inklusionskriterier.	Att	ha	vida	

inklusionskriterier	bidrar	till	att	både	nya	och	mer	erfarna	deltagare	kunde	bidra	med	sin	

upplevelse	runt	avvikelsehantering	vilket	ger	ett	nyanserat	resultat.	Möjlig	svaghet	vad	gäller	

vida	inklusionskriterier	är	att	deltagare	i	vissa	fall	inte	hunnit	skaffa	sig	mycket	erfarenhet	i	

ämnet	som	studerats.	

	Olika	nyanser	i	upplevelser	runt	ett	område	uppfattades	av	forskaren	fångas	på	ett	bättre	

sätt	med	djupintervjuer.	En	enkät	med	flervalsfrågor	begränsar	möjligheten	att	fånga	

upplevelser	på	ett	djupare	och	mer	komplext	plan.	Valet	av	kvalitativ	metod	ses	därför	som	

en	styrka	med	studie.	Trovärdighet	innebär	att	skapad	kunskap	genom	studien	är	rimligt	och	

att	resultatet	äger	giltighet	(Henricsson	2015,	487).	En	styrka	med	denna	studie	är	att	

resultatet	på	många	sätt	samstämmer	med	tidigare	studier,	vilket	ger	en	ökad	trovärdighet.	

Forskaren	var	dock	ensam	och	hade	ingen	att	diskutera	med	under	analysprocessen	och	
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bollade	inte	heller	preliminära	data	med	deltagarna	i	studien,	vilket	skulle	kunna	ses	som	en	

svaghet.	Då	patientsäkerhetskulturen	kan	se	olika	ut	på	olika	operationsavdelningar	

(Burlison	et	al.,	2016,	2)	samt	sätt	att	jobba	med	avvikelsehantering	variera,	kan	resultatet	

till	viss	del	inte	överföras	till	andra	vårdavdelningar	eller	operationsavdelningar.	Dock	finns	

stöd	för	att	det	finns	en	viss	överförbarhet	till	andra	avdelningar	då	flertalet	andra	studier,	

utförda	på	andra	avdelningar,		i	det	valda	ämnet	uppger	resultat	som	överensstämmer	med	

resultatet	i	denna	studie.	

Konklusion	

Resultatet	i	denna	studie	visade	att	personalen	har	goda	kunskaper	i	att	

avvikelserapportering	är	en	viktig	del	av	patientsäkerhetsarbetet	samtidigt	som	vissa	brister	

med	detta	system	framkom	i	studien.	En	mer	effektiv	kommunikationsprocess	som	möjliggör	

återkoppling	framkom	i	studien.	Återkoppling	i	form	av	möjlighet	till	diskussionsmöjligheter	

personal	emellan,	utökade	lärandetillfällen	samt	större	tillgänglighet	till	information	som	har	

med	avvikelser	att	göra	efterfrågades.		Det	fanns	också	en	känsla	av	att	

avvikelserapportering	ibland	kunde	leda	till	konflikter,	dels	på	grund	av	brist	på	anonymitet	

men	även	på	grund	av	att	avvikelserapportering	stundvis	kopplades	till	en	känsla	av	skuld	än	

en	möjlighet	till	patientsäkerhetsförbättrande	arbete.		

	

Kliniska	implikationer	

Utifrån	resultatet	i	denna	rapport	föreslås	interventioner	som	påverkar	återkoppling	och	

lärande	vad	gäller	avvikelserapportering.	Att	i	ett	forum	diskutera	händelser,	möjliga	

bakomliggande	processer	samt	diskutera	eventuella	förbättringar	är	något	som	behövs	för	

att	personal	ska	kunna	tillgodogöra	sig	lärandet	som	förväntas	komma	med	

avvikelserapportering.	Detta	forum	skulle	kunna	vara	nätbaserat	eller	fysiskt.	Information	

runt	pågående	patientsäkerhetsarbeten	skulle	med	fördel	kunna	användas	av	universitet	

som	utbildar	hälso-sjukvårdspersonal.	Detta	för	att	öka	förståelsen	av	vikten	med	

avvikelserapportering	men	också	för	att	tidigt	lära	sig	att	se	vart	olika	risker	ligger	eller	hur	

de	uppstår.	Läkare	och	sjuksköterskor	beskrivs	använda	olika	kommunikationsstilar	vilket	

skulle	kunna	ha	med	utbildningskulturen	för	läkare	respektive	sjuksköterskor	att	göra	

(Makary	et	al.	2006,	749).	Ett	alternativ	skulle	kunna	vara	att	diskutera	dessa	frågor	i	
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tvärprofessionella	grupper	för	att	öka	förståelse	för	mellan	olika	professioner,	hur	de	ser	på	

avvikande	händelser	och	hur	de	kan	undvikas.	Det	skulle	också	kunna	påverka	

patientsäkerhetskulturen	ute	i	verksamheten	på	ett	positivt	sätt	och	bidra	med	en	möjlighet	

att	komma	bort	ifrån	tanken	att	avvikelsehantering	handlar	om	att	skuldbelägga	utan	istället	

handlar	om	att	utveckla	till	det	bättre.	Ett	etiskt	dilemma	gällande	avvikelsehantering	är	att	

detta	system	kräver	att	kollegor	i	vissa	situationer	måste	anmäla	varandra.	En	annorlunda	

utformning	av	avvikelsehanteringssystemet	där	problemet	handläggs	mer	utifrån	ett	

systemfel	än	ett	individfel	skulle	kunna	underlätta	i	sådana	situationer.	

Anledningen	till	varför	ett	mer	medvetet	systemtänk	inte	används	i	hanteringen	av	risk-	och	

avvikelserapporter	skulle	kunna	diskuteras.	Reason	(2000,	770)	skriver	att	ett	viktigt	drag	hos	

högriskverksamheter	är	att	de	tränar	sin	personal	att	upptäcka	fel.	De	försöker	visualisera	

framtida	situationer	där	fel	och	risker	kan	uppstå.	Avvikande	händelser	ses	inte	som	en	

isolerad	företeelse	och	förändringar	görs	utifrån	hur	systemet	påverkar	människan	och	inte	

utifrån	små	lokala	förändringar.	En	utmaning	för	framtida	studier	ligger	i	att	studera	faktorer	

och	processer	som	på	bästa	sätt	bidrar	till	att	en	organisation	kan	möjliggöra	ett	väl	

fungerande	och	användarvänligt	systemtänk	i	avvikelserapporteringsprocessen	inom	hälso-

sjukvård.		

Detta	arbete	ämnade	att	belysa	upplevelsen	av	avvikelsehantering	på	en	

operationsavdelning,	med	förhoppning	att	på	detta	vis	kunna	belysa	områden	som	är	nära	

kopplat	till	avvikelsehantering.	Genom	att	synliggöra	dessa	områden	finns	även	möjlighet	att	

kunna	bidra	med	förslag	till	förbättringsarbete	på	den	valda	avdelningen	samt	bidra	att	bidra	

med	kunskap	i	ämnet	generellt	vad	gäller	avvikelserapportering	inom	hälso-sjukvård.	
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Bilaga	1		

Exempel	på	hur	analysprocessen	gick	till.																																																																														

Meningsenhet	 Kod	 Subtema	 Tema	
”Att	kunna	diskutera	
saker	i	något	forum	
..att	man	hade	kunde	
haft	något..där	det	här	
lyftes	lite	mer	regel-	
bunder..”	
	

Behov	av	att	träffas	
och	prata	

Forum	för		
kommunikation	

Behov	av	återkoppling	

”..det	gick	inte	så	bra..	
personen	blev	jätte-	
arg	på	oss..det	blev	
dålig	stämning..blev	
utfallet..och	det	var	ju	
som	mer	bara	att	låt	
etiketten	synas	i	påsen	
lägg	folie	på	allt	det	
andra	eller	märk	
foliepappret..det	gav	
vi	som	förslag”		
	

Fanns	utrymme	för	
förbättringsförslag	
men	det	blev	en	
konfliktsituation	
istället	

Konflikt	mellan	
individer	

Källa	till	konflikt	

”..jag	tycker	det	är	
svårt	att	få	någon	
feedback	på	det…det	
är	ju	jätteviktigt…men	
jag	har	inte	sett	att	
det	har	riktigt..har	
gett	något	så	jag	kan	
ta	på	det..att	säga	att	
det	här	förändrades	
för	att	jag	skrev	
avvikelsen..”	
	

Behov	av	en	starkare	
återkoppling	som	
leder	till	förbättringar/	
förändringar	

Lärande	genom	
kommunikation	

Behov	av	återkoppling	

”..du	kan	ju	inte	få	
någon	annan	som	
skriver	åt	dig..utan	du	
måste	skriva	din	
avvikelse	själv..å	
det..du	kanske	inte	har	
möjlighet	just	då…du	
kanske	inte	har..det	
kanske	inte	finns	den	
tiden…och	systemet	i	
datorn	tycker	jag	är	
krångligt..”	

Att	vara	ensam	i	
skrivandet	av	avvikelse	
och	behov	av	stöd	för	
att	möjliggöra	
skrivande.	

Kommunikativ	
tillgänglighet	

Behov	av	återkoppling	

	

	


