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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller 

venprovtagning inom primärvården. 

Bakgrund: Venprovtagning är ett vanligt och viktigt moment inom hälso- och sjukvården. När det gäller 

venprovtagning sker många misstag som kan få allvarliga konsekvenser för patienterna i form av felaktig 

eller försenad behandling. Trots detta är det ett fåtal av vårdpersonalen som har skrivit en avvikelserapport 

när det gäller venprovtagning. Enligt Socialstyrelsen skall en avvikande händelse rapporteras för att förbättra 

rutiner och ge patienter en säkrare vård. Vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller 

venprovtagning är lite studerat och behöver belysas. 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ empirisk studie. Trettio vårdpersonal intervjuades om 

avvikelserapportering när det gällde venprovtagning. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna visade att det fanns 

en otydlighet i planering och organisation, att arbetsbelastningen är hög och det finns en brist på förståelse 

för betydelsen av avvikelserapporter. Vidare behöver vårdpersonalen få stöd och handledning, då avvikelser 

är svåra att skriva och vårdpersonalen väljer att prioritera annat i arbetet. Slutligen beskrevs attityderna till 

avvikelserapporter variera beroende på den personliga erfarenheten.  

Slutsats: Provtagning på en hälsocentral i glesbygden kräver planering i verksamheten. Genom ökad kunskap 

och förståelse för venprovets betydelse skapas en reflektion där patientsäkerheten blir fokus. Ett korrekt taget 

venprov resulterar i minskad belastning på vårdpersonalen, jämnare patientflöde, mindre återbesök och 

säkrare behandling där rätt person får rätt provresultat. Genom ett enkätsystem kan brister identifieras, 

insatser planeras och preanalytiska fel minskas. 

 

Nyckelord: avvikelserapportering, patientsäkerhet, venprovtagning, vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to describe health care professionals´ experiences of error reporting 

regarding venous blood sampling in primary health care.  

Background: Venous blood sampling are an important and usual practical task in healthcare. Regarding 

venous blood sampling, a lot of misstakes happens and it could be a serious issue for the patient about wrong 

or late treatment. However, only a few of the healthcare personnel have performed a report regarding 

erroneous venous blood sampling According to The National Board of Health and Welfare, an error reporting 

should be done in case of an abnormal incident, for better routines and patient safety. Healthcare personnel 

experience about venous blood sampling are a little studied and needs to be examined more deeply 

Methods: This study is a qualitative empirical study. Thirty healthcare personnel were interviewed about 

error reporting with venous blood sampling. A qualitative content analysis was performed of the material 

investigated. 

Results: The analysis resulted in four categories and eight subcategories. The categories in the result was 

ambiguity in the planning and organization, the workload is too high and there is a lack of understanding for 

the meaning of error reporting. Further the healthcare personnel needs knowledge, wise support and guidance 

because the error reports are difficult to write and that means they choose to prioritize other things in their 

work. Ultimately as well as varying attitudes of the deviation. 

Conclusion: Sampling at the healthcare in sparsely populated area needs planning in the work. By working 

up better routines about venous blood sampling and higher attainment of error reporting, the patient safety 

could be better. A correctly venous blood sampling would take some of the strain of the personnel, an even 

patient flow, less revisit and a safer treatment were right person get the right sampling result. By the 

questionnaire can fault identity, planned for achievements, and the preanalytical error can be abel to reduced. 

 

Keywords: error reporting, patient safety, venous blood sampling, healthcare. 
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Introduktion 

Patientsäkerhet har diskuterats flitigt de senaste 15 åren och studier finns publicerade med förslag till 

förbättringar (Ödegård 2006; Braithwaite 2015; Mitchell et al. 2015). Trots förslag till förbättringar så har få 

förbättringar påvisats internationellt (Baines et al., 2013). I Sverige drabbas cirka var tioende patient av en 

vårdskada (Socialstyrelsen 2015). Forskning som gäller patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården har 

därmed blivit mer eftertraktad. I en svensk studie (Bölenius et al. 2014) beskrev vårdpersonalen att 

reflektioner om patientsäkerhet gjorde dem medvetna om olika risker när det gällde venprovtagning. Som en 

följd av Bölenius studie vill vi beskriva vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller 

venprovtagning inom primärvården. 

 

Bakgrund 

Venprovtagning är ett moment som är vanligt, viktigt samt innehåller ett flertal delmoment. Om ett 

delmoment brister så kan patientsäkerheten äventyras. Patienter kan exempelvis få en försenad diagnos 

och/eller felaktig behandling (Plebani 2012). Enligt Mitchell et al. (2015) och Nakamura et al. (2014) är 

mörkertalet stort av de brister och fel som rapporteras i verksamheterna, andelen som fyller i en 

avvikelserapportering är låg. I Storbritannien skrivs 1,5 miljon avvikelserapporter per år (Williams & Osborn 

2006) denna siffra är svår att jämföra med Sverige då varje vårdgivare har sitt eget rapporteringssystem och 

ingen nationell sammanställning av avvikelserapporteringen sker (Socialstyrelsen 2015). Vårdgivaren har en 

skyldighet att fortlöpande utföra ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra vårdkvaliteten 

inom sin verksamhet. Vårdgivaren ansvarar även för att hälso- och sjukvårdspersonalen har kännedom om 

sina skyldigheter (Örn, 2015). Alla professioner som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen har en 

skyldighet att ha rutiner för avvikelse- och riskhantering (SFS 1982:763). När en avvikande händelse inträffat 

skall den rapporteras av vårdpersonal och fokus skall läggas på vad som har hänt och inte på vems fel det är 

(SFS 2010:659). En vårdskada avses i lagen som lidande, kroppslig-/psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas då patienten var i kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 2014:821). 

Örn (2015) definierar att en avvikande händelse är allt det som inte skett enligt den normala rutinen.  

 

På varje arbetsplats skall det också finnas en anvisning om vad som skall rapporteras som en avvikelse. 

Exempel på detta kan vara lidande vid vårdtillfälle, bristande rutiner eller olika typer av förväxlingar. En 

avvikande händelse behöver inte innebära att det leder till en vårdskada. Enligt SFS 2014:821 är 

vårdpersonalen skyldig att informera patienten om vårdskada inträffat och dokumentera i patientens journal 

(Socialstyrelsen 2015). Synen på patientsäkerhet och vad som orsakar brister/fel har förändrats i hälso- och 

sjukvården till att fokusera mer på organisatoriska problem. En avvikande händelse kan uppkomma som en 

följd av ett politisk beslutsfattande i en organisation, en konsekvens som kan leda till felaktig vård och 

behandling (Ödegård 1995). Tidigare lades fokus mestadels på medicinska fel och personalens kunskap 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braithwaite%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26294709
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(Elder och Dovey 2002, Rosser 2005 och Daker-White et al. 2015). Reason (1990) poängterar vikten av att 

inte beskylla enskilda personer vid rapporterade händelser utan istället arbeta preventivt för att motverka 

brister i organisationen. Mitchell et al. (2015) menar att avvikelserapportering är viktigt men att det är en 

utmaning för verksamheten att skapa ett fungerande arbetssätt med att jobba patientsäkert. En förklaring till 

varför avvikelserapportering inte har nått sin fulla potential de senaste åren kan bero på dålig bearbetning av 

avvikelserapporter, ett otillräckligt engagemang och åtgärder, bristande finansiering samt otillräcklig 

utveckling av informationsteknik inom hälsa. Ödegård (2006) och Nygren et al. (2013) beskriver att det är 

viktigt att fokusera på patientsäkerheten i ett tidigt skede genom att göra riskanalyser istället för att ge 

bestraffning när händelsen redan är gjord. Braithwaite et al. (2015) menar att patientsäkerheten idag 

uppmärksammar händelser som skall identifieras, åtgärdas och avvecklas genom avvikelserapportering. 

 

I en studie om avvikelserapportering i primärvården var syftet att utveckla ett internetbaserat 

rapporteringssystem för att undervisa personalen. De kriterier som ingick i systemet var; hur man skulle 

utforma, rapportera och återkoppla till personalen. En blankett utvecklades utifrån kriterierna och blanketten 

kan förändras utifrån det lokala behovet för varje arbetsplats, det är ett fritt tillgängligt incidentrapporterings 

system (Klemp et al. 2015). Avvikelserapportering innebär ett ökat administrativt arbete och anges kunna 

utgöra ett arbetsmiljöproblem. Det beskrivs i studien att det behövs nya metoder och modeller som förklarar 

hur arbetsplatser kan bli säkrare (Rout 2000). Wallin et al. (2008) rapporterar att 13 % av vårdpersonalen 

som skrivit en avvikelserapport är orolig för eventuella konsekvenser. Enligt Webster och Andersson (2002) 

kan det finnas en rädsla för vilka konsekvenser det kan bli av att skriva en avvikelse vilket gör att det inte 

skrivs lika många. Detta kan utgöra ett etiskt problem, när vårdpersonalen vet att de preanalytiska felen sker 

men inte skriver en avvikelserapport. Trots ansvaret för patienten och att viljan och kunskapen om vad som 

kräver en avvikelserapport finns avstår personalen från att skriva detta. I en studie av Craine et al. (2015) 

visade det att avvikelserapporterna var mer utförliga då de fick skriva dem anonymt. 

 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att en etisk situation är en situation som innefattar en etisk 

värdering. Den etiska prägeln behöver kännas igen i varje vårdsituation när något är rätt eller fel. När 

vårdpersonalen känner igen en etisk situation har en etisk känslighet utvecklats. Ett etiskt problem uppstår då 

en konflikt mellan värden och principer uppstår. Då ett etiskt problem uppstår finns det oftast en lösning, 

även om vägen till lösningen inte alltid är enkel. Vad som påverkar vilken lösning som väljs, är de olika 

värderingar som vårdpersonalen har. Vidare beskriver Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) att moral kan 

definieras med två motsatser där omoralisk står för det som är fel eller ont och det moraliska står för det som 

är gott och bra. Pliktetiken har liksom konsekvensetiken, fyra grunder att stå på, det vill säga person, 

handling, konsekvens och mål. Ett etiskt problem för vårdpersonalen kan uppstå om en rädsla finns för att 

rapportera en avvikande händelse, trots att de vet att det är rätt handling. Rädslan kan innebära att 

vårdpersonalen undviker att rapportera (Webster och Anderson (2002). Vårdpersonalen kan bli styrkt i hur de 

skall handla i denna situation genom att fundera över för vem de gör detta och vad som är målet med deras 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braithwaite%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26294709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klemp%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26339835
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handling. Blomberg och Bisholt (2015); Nora et al. (2015) menar att klinisk grupphandledning är en modell 

som kan användas för att användas för att utbilda vårdpersonal i etisk reflektion samt utveckla en etisk 

kompetens. Detta skulle kunna användas som stöd i beslut i problematiska situationer, till exempel vid 

avvikande händelser. Det är viktigt att vårdpersonal får utbildning och kunskap i etik för att öka den etiska 

känsligheten och vara bättre rustade att möta etiska problem. 

 

Vid venprovtagning är det viktigt att den preanalytiska fasen går rätt till för att få ett trovärdigt analysresultat. 

Kroppsläget, stastid, vila och vaggning är viktiga faktorer. Trots medvetenhet om hur detta skall göras blir 

det ofta misstag (Gómez-salgado et al. 2014; Plebani 2012). Enligt Wallin et al. (2010) finns det brister i den 

preanalytiska fasen gällande identifiering av patienter och vid insamling av venösa blodprover.  

Trots detta är förekomsten av rapporterade fel sällsynta. Wallin et al. (2010); Söderberg et al. (2010) 

förklarar att identitetskontrollen är det viktigaste gällande patientsäkerheten. Identitetskontrollen skall ske 

bredvid och innan man lämnar patienten. Vidare skall identitetskontrollen utföras mellan patient-etikett samt 

etikett-remiss när remissen skickas. Kliniska risker vid felaktig identifiering av patient och ett felaktigt 

testresultat kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. Wallin et al. (2010) och Söderberg et al. (2010) 

menar att det behövs kvalitetsinsatser för att förbättra rutinen vid den preanalytiska fasen så att 

patientsäkerheten kan garanteras. Söderberg et al. (2009a) visade i sin studie att 69% inte hade rapporterat 

avvikande händelser vid venprovtagning medan andra studier (Wallin et al. 2010, Söderberg et al. 2010, 

Bölenius et al. 2014, Ewertsson et al. 2015) anger att det sker frekvent med avvikande händelser. Bölenius et 

al. (2012) har utvecklat en enkät för att identifiera riskhändelser gällande venprovtagning. Frågor om 

identifiering av patient/remiss, provrörshantering och provrörsmärkning är exempel på färdigheter som kan 

skattas. Gómez-salgado et al. (2014) menar genom att se över förbättringsområden och ge möjlighet till 

vårdpersonalen att öva minimeras misstagen.  

 

Vårdpersonalens erfarenheter om avvikelserapportering gällande venprovtagning är lite studerat vilket gör att 

detta problem behöver belysas ytterligare. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller 

venprovtagning inom primärvården. 

 

Metod 

Föreliggande arbete är en del av en tidigare utförd studie (Bölenius et al. 2014). Vi har valt att göra en 

kvalitativ empirisk studie, vilket innebär att erfarenheter eller kunskaper i ett specifikt ämne kunnat studeras. 

Studiens upplägg har en induktiv ansats vilket innebär att man utifrån erfarenheter kan se ett mönster och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-salgado%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26118011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-salgado%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26118011
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formulera en forskningsfråga (Kvale och Brinkmann 2009). Vid en deduktiv ansats utgår man från givna 

teorier och för ett logiskt resonemang för att förklara ett fenomen (Remenyi, et al. 1998). Strukturen av 

uppsatsen är enligt författarinstruktioner för Journal of Advanced Nursing. 

Deltagare och datainsamling 
 

För att få ett bredare perspektiv på erfarenheterna av avvikelserapportering när det gäller venprovtagning 

valde vi att inkludera all provtagande personal. Vårdpersonalen arbetade inom olika hälsocentraler placerade 

i Västerbottens glesbygd. De hade skiftande arbetsmiljö, någon arbetade enbart på hälsocentralens 

provtagningsenhet medan andra arbetade på mottagning eller gjorde hembesök. Många skiftade mellan de 

olika arbetsmiljöerna. I studien deltog totalt 30 personer varav 27 personer var kvinnor. De som deltog i 

studien var 11 sjuksköterskor, 18 undersköterskor och en biomedicinsk analytiker. Det förekom en variation i 

ålder, medianen var 57år (32-65 år). Medianen för år i yrket var 20 (1-37 år). All personal hade erfarenhet av 

venprovtagning och avvikelserapportering. 

 

Intervjumaterialet till vår uppsats är hämtad från en studie gjord av Bölenius (2014), gällande säker 

venprovtagning. Bölenius intervju inleddes med en öppen frågeställning ”Vill du berätta om dina upplevelser 

av att delta i ett utbildningsprogram om venprovtagning?” därefter följde fler öppna frågor enligt en 

frågeguide.  

 

Det material vi har använt oss av var det som berörde avvikelserapportering och frågor som handlade om 

avvikelserapportering; "Berätta fritt om dina tankar kring avvikelserapportering” Därefter följde följdfrågor 

som "Om du fyllt i en avvikelserapportering gällande venprovtagning; berätta om ett tillfälle”, "Kan du ge 

ett exempel", "Hur kände du dig då"? 

Dataanalys 
 

Texten från intervjuerna som handlade om avvikelserapportering analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Granheim och Lundman (2008) beskriver att innehållsanalys är en metod som kan användas vid analys av 

texter från intervjuer. Elo och Kyngäs (2007) förklarar att med denna analysmetod belyses betydelsefulla 

områden genom att öka förståelsen av informationen, då delar av texten blir till färre kategorier. Granheim 

och Lundman (2008)  beskriver analysprocessen i åtta steg. Det första steget är att bestämma en 

analysenheten, vilket i detta fall är texten som skall analyseras. Storleken på analysenheten är viktig, den 

skall inte vara för stor men inte heller för liten.  

 

Efter detta skall texten delas in i domäner. Ur dessa domäner skall sedan meningsenheter extraheras. 

Meningsenheterna är betydelsefulla delar av texten, det är viktigt att inte dessa är för stora eller för små. För 

stora meningsenheter kan innehålla flera meningsbetydelser. Nästa steg blir att kondensera textenheterna 



5 

 

vilket innebär att texterna kortas ner, det blir färre ord men utan att tappa det centrala innehållet. Efter detta 

abstraheras texten och jämförs med den ursprungliga texten och textenheterna kodas, för att sedan sorteras in 

i underkategorier. Koden är en kortfattad benämning på textenheten (Granheim och Lundman, 2008). Elo och 

Kyngäs (2007) förklarar att en öppen kodning kan användas, för att få de meningsbärande textenheterna som 

svarar mot studiens syfte. Underkategorierna består av flera koder som belyser samma sak. Kategorier bildas 

av underkategorier som har liknande innehåll. Huvudkategorin svarar ofta på frågan vad.  

 

I vår uppsats fokuserade vi på de erfarenheter deltagarna införskaffat sig om avvikelserapportering när det 

gäller venprovtagning. För att skapa oss en bild av innehållet har vi lyssnat på fyra intervjuer som inte var 

transkriberade. Dessa transkriberades och analyserades tillsammans med de andra intervjuerna. Den 

transkriberade texten lästes igenom och sammanhängande meningsenheter plockades ut. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades för att sedan sorteras in i underkategorier. Slutligen kan underkategorier inom 

samma område bilda en kategori. En del av analysen presenteras i bilaga ett (bilaga 1).  

 

Etiska aspekter 
 

Ett godkänt etiskt utlåtande är utgivet av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 2010-355-32M, 

tillägg till Dnr 06-104M). Enligt etikprövningslagen 16§ (2003:460) skall deltagarna i forskningsprojektet 

informeras om planen i sin helhet, dess syfte och metod, följder och risker samt huvudman för projektet. 

Deltagarna tillfrågades om de ville delta i en intervju om den teoretiska utbildning de fått i venprovtagning 

samt erfarenheter av avvikelsehantering i samband med venprovtagning. Frågan ställdes både verbalt och per 

brev. Information gavs om att deltagandet var frivilligt, de kunde avbryta om så önskades vid upplevelse av 

obehag i samband med intervjun. Bryman (2001) beskriver att konfidentialiseringskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet är etiska krav som bör beaktas utifrån etiska 

principer. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier; otydlighet i planering och organisation, arbetsbelastning och brist på 

förståelse, kunskapsmässigt stöd och handledning, samt varierande attityder till avvikelserapportering. De 

åtta underkategorierna presenteras i översikten nedan. 

 

 

 

Tabell 1: Översikt kategorier (n=4)och subkategorier (n=8) 

Kategori Underkategori 

 

Otydlighet i planering och 

organisation   

 

Bristfälliga arbetsrutiner inom hälsocentralen 

 

Bristande rutiner i samarbetet med kommunen 

 

 

Arbetsbelastning och brist 

på förståelse    

 

Väljer bort avvikelsehantering på grund av tidsbrist och stress 

 

Svårt att se nyttan med att skriva avvikelser 

 

 

Kunskapsmässigt stöd och 

handledning 

 

Bristande kunskap vid avvikelserapportering 

 

Bekräftelse på sitt arbete via återkoppling 

 

 

Varierande attityder till 

avvikelserapportering 

Känslan av personligt misslyckande 

Att se förbättringar i framtiden 

 

 

 

 

Otydlighet i planering och organisation 
 

En otydlighet i planering och organisation visas genom bristande arbetsrutiner på hälsocentralen samt 

bristande rutiner i samarbetet med kommunen. Planering för när prover skall tas så att de hinner skickas 

vidare i tid saknas och identitetskontroller brister. Vidare brister det i rutiner då kommunen lämnar prover 

som den enskilde landstingsanställde får stå som vårdgivare på.  

Bristfälliga arbetsrutiner inom hälsocentralen 
 

Vårdpersonalen beskriver bristfälliga arbetsrutiner där de ofta skriver avvikelser i samband med händelser 

som de själva inte kunnat påverka. Prover kan skickas fast man vet att de är för gamla eller att det är för lite 

blod i röret. Proverna skickas ibland med en text där man ursäktar för att det är för lite blod i röret. Ibland har 

doktorerna skrivit en remiss på datorn och sedan finns inte rätt etiketter, vilket gör att man sätter en annan 
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etikett över befintlig. Identitetskontrollen utförs inte alltid och/eller på rätt sätt, ett problem som lyfts är 

migranter som inte kan visa legitimation och det brister i språkkunskaperna. Att rätt identifikationsnummer 

finns på rätt rör är en förutsättning men detta blir ofta fel då några identifikationsnummer fortfarande skrivs 

för hand. Nedan beskrivs en situation där en avvikelserapport borde ha skrivits men inte gjorts; 

 

Ja men det kan ju vara sådana gånger när det... när man har tagit, alltså när det har gått 

för lång tid. Att provet har blivit förstört innan man har skickat det eller att det saknas ett 

rör. Kan det göra också, kommit bort på vägen. (5) 

 

Bristande rutin i samarbete med kommunen 
 

En bristande rutin i samarbetet med kommunen beskrivs då kommunsjuksköterskorna har många personer 

som de tar prover på, men lämnar rören till laboratoriet på hälsocentralen för att sedan skickas vidare för 

analys. När de har lämnat provet måste detta registreras vilket gör att den vårdpersonal på hälsocentralen som 

utför detta står som vårdgivare på detta prov. Detta upplevs inte positivt utan de tycker att kommunen borde 

ha egna etikettskrivare och att kunna skriva in detta själv för att det skall bli rätt från början. Likaså då de 

skriver personnumret för hand så är det inte alltid så lätt att tyda och blir således lätt ett fel. Avvikelser som 

inkommer till hälsocentralen kan ofta inneha detta fel att identifikationsnumret inte stämmer. Citatet nedan 

bekräftar bristande rutin i samarbetet med kommunens personal; 

 

Det har vi tagit upp, vi har tyckt att tar man prover på kommunen som är en så pass stor 

verksamhet, de har ofta mellan 50-100 gäster, så tycker vi att de ska ha en egen 

etikettskrivare...Så att de inte ska komma med prover och vi ska ändra utan det känns inte 

riktigt....för jag tar ju ut lappen och så skickar jag lappen då. ...Ja det känns inte riktigt 

okej. (1) 

 

Arbetsbelastning och brist på förståelse 
 

Den höga arbetsbelastningen och bristen på förståelse visas genom att vårdpersonalen inte upplever att tid 

finns för avvikelsehantering vilket gör att de prioriterar bort detta. Att inte ha förståelse för vad 

avvikelsehanteringen leder till påvisas genom att de inte skriver avvikelser för vad de kallar små saker. 

 

Väljer bort avvikelsehantering på grund av tidbrist och stress 
 

Vårdpersonalen beskriver att det är svårt att hinna med avvikelsehantering på grund av tidsbrist. De beskriver 

att det inte finns tid och att de ibland kan reflektera över att något blivit fel och att en avvikelse borde skrivas 

men att det får göras senare. Tiden rinner iväg och ingen avvikelse skrivs. De uttrycker också att de kunde 
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vara bättre på att skriva avvikelser och göra detta oftare. Då avvikelser inkommer via datorn till 

hälsocentralen handlar det ofta om felskrivna personnummer, men vårdpersonalens erfarenheter är att det inte 

är konstigt att det blir så med tanke på all stress de har. Erfarenheten av att det tar lång tid att skriva en 

avvikelse finns i citatet nedan; 

 

För först... även om det liksom är att det händer, att det här måste jag göra något åt, jo men 

du ska ju ta dig den... Nypa de minutrarna för att fylla i den där [rapporten]. (13) 

 

Tidsbristen är ju alldeles [för] stor då, om jag säger så, vi har ju väldigt hög belastning och 

rätt så stressigt arbete så att visst har det varit det att det har kommit [inkommit 

avvikelser].... någon gång, det har det visst varit. (11) 

Svårt att se nyttan med att skriva avvikelser 
 

Vårdpersonalen beskriver att det ibland känns svårt att se nyttan med att skriva avvikelser. De vet att det 

borde skrivas avvikelser och att det finns ett krav uppifrån att det skall skrivas på alla avvikande händelser. 

Vårdpersonalen själv upplever att vissa händelser som rapporteras in är små petitesser, att de avvikande 

händelserna som det borde skrivas avvikelser på känns vara så pass små att personalen anser att det inte 

behöver skrivas en avvikelse. Vårdpersonalen uttrycker att avvikelser är för stora saker som händer, inte de 

små vilket kan utläsas av nedanstående citat; 

 

Liksom de vill ju att man ska skriva en avvikelse om.... stort och smått och ibland känns 

hela avvikelsehanteringsprocessen.... så himla stor i förhållande till kanske det bara är en 

liten grej. (13) 

 

Kunskapsmässigt stöd och handledning 
 

Vårdpersonalen beskriver ett behov av kunskapsmässigt stöd och handledning gällande att skriva 

avvikelserapporter. Det genomsyras i båda underkategorierna genom en osäkerhet om vad som kan skrivas 

och vart. Att bli bekräftad genom en avvikelse på det som blivit fel ser de som ett lärande och möjlighet till 

förbättring. 

Bristande kunskap vid avvikelsehantering 
 

Vårdpersonalen beskriver att det är ett invecklat system de skall skriva avvikelser i, det tar lång tid och är 

krångligt. De upplever även att de får leta sig fram i systemet för att hitta rätt ställe att skriva rätt sak på. När 

fel upptäcks och en avvikelse ska skrivas blir vårdpersonalen ibland osäker på hur vissa saker ska skrivas 

likaså vad de kan och får skriva. Då d e varit osäker på vissa delar har de frågat sin närmaste chef och inte 

heller alltid där har man fått besked. Erfarenheten beskrivs att vederbörande inte får något svar alls då ingen 



9 

 

kan ge ett tydligt svar. Citatet nedan bekräftar att vårdpersonalens erfarenheter att det är svårt och krångligt 

att skriva avvikelser; 

 

Men däremot så tycker jag faktiskt det är lite krångligt att använda det här som vi har på 

internet med avvikelserapporteringarna. (23) 

 

För första gången man gör det där då är man liksom, jaha, vilket ställe, när upptäcktes det, 

vilken sektion och vilket.... alltså leta sig fram vart i alla stegen man ska gå innan man kan 

börja skriva vad som hände. (23) 

 

Bekräftelse på sitt arbete via återkoppling 
 

Vårdpersonalen beskriver att när någon skrivit en avvikelse så får de bekräftelse på sitt arbete via 

återkoppling. Återkoppling på avvikelser beskrevs vägleda personalen så de kunde veta vad som kan göras 

bättre. Personalen önskade återkoppling relativt snabbt för att kunna åtgärda och förbättra och tyckte inte det 

var meningsfullt med sen återkoppling. Är det ett venprov som behöver tas om eller om något i arbetet 

behöver förändras, så vill de åtgärda detta snart. Ibland har flera avvikelser kommit långt efteråt och då är det 

svårt att koppla samman med vad som gick fel den gången. Nedan bekräftar citatet att avvikelserna ger en 

bekräftelse på sitt arbete; 

 

Ja men det är väl bra bara jag får veta....både positivt och negativt. (9) 

 

Alltså det, det är ju så lätt att skriva en avvikelserapportering när det är någonting negativt 

och får veta det i tid, helst dagen efter, att det här provet vart inte bra. (9) 

 

Varierande attityder till avvikelserapportering   
 

Variationer av attityder vid avvikelserapportering sammanfattas med att vårdpersonalen upplever det som 

något negativt där de ser avvikelsen som ett personligt misslyckande medan andra upplever det positivt då 

det kan leda till en förändring till något bättre i framtiden. 

 

Känslan av ett personligt misslyckande 
 

Ett personligt misslyckande beskriver vårdpersonalen som att de blir en del av statistiken, de blir en av alla 

avvikelser. Samtidigt som det upplevs viktigt att rapportera uttrycker de att det är pinsamt då det skrivs en 

avvikelse på något som de själva har gjort fel. Andra känslor gällande avvikelserapporteringen var att 
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vårdpersonalen kunde uppleva sig påhoppade och att de tog det personligt vilket var jobbigt när de började 

skriva avvikelser. Nedan följer ett citat där en av deltagarna i studien beskriver erfarenheten av ett personligt 

misslyckande; 

 

Från början var det mer att det var...personligt... än att det var något för organisationen att ta 

tag i rutiner. (11) 

 

Att se förbättringar i framtiden 
 

Vårdpersonalen beskriver även att de kan se att avvikelserna leder till förbättringar i framtiden, att vården 

kan bli bättre. Erfarenheter finns av att förändringar kan leda till positiva överraskningar då förändringarna 

skett till det bättre och den tidigare negativa upplevelsen har vänts till något bra. Att det är bra med 

avvikelser och att det är viktigt att skriva dem då det upptäcks fel. Det känns positivt att få veta både bra och 

dåliga saker. Nedan visar citatet på att vårdpersonalen tidigare haft en annan inställning men att de nu har en 

annan erfarenhet; 

 

Ja den attityden har förändrats för nu vet vi ju att....det vi lär oss någonting utav varje gång 

det blir en avvikelse både när vi får själva och tvärt emot. (11) 
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Diskussion 

Huvudresultatet i uppsatsen kan summeras i att vårdpersonalen har olika attityder till avvikelserapporteringen 

men även att det finns brister i vissa rutiner samt att vårdpersonalen behöver stöd och handledning. 

Arbetsbelastningen upplevs hög och tiden är knapp för att hinna med det administrativa arbetet, vilket gör att 

avvikelserapportering prioriteras bort. Otydligheten i planering och organisation framkommer då prover inte 

hinner skickas i tid och att kommunens patienter får handskrivna remisser, personnumret blir fel. Bristen på 

förståelse för avvikelserapportering visas då vårdpersonalen väljer vad de skall skriva avvikelser på. Nedan 

kommer respektive underkategori att diskuteras var för sig. 

 

De bristfälliga arbetsrutinerna inom hälsocentralen kan ses genom att prover som blivit för gamla skickas. 

Trots att vissa rör fattas skickas de rör som finns eller att de innehåller för lite blod. Snydman et al. (2011); 

Warm och Edwards (2012) menar att det preanalytiska arbetet är viktigt för att förebygga fel. Genom att 

utbilda vårdpersonalen i märkning av rör vid provtagningen skall fel i den preanalytiska fasen minskas. Grol 

och Grimshaw (2003) anser att det är möjligt för vårdpersonal att anpassa sig till nya rutiner och riktlinjer 

men detta måste av ledning prövas i praktiken först, för att det ska bli en förändring av situationen och även 

en hållbar förändring. Söderberg et al. (2009a) studerade preanalytiska fel i primärvården och menar att flest 

fel inom venprovtagning förekommer i den preanalytiska fasen och är ett resultat av mänskliga misstag som 

kan få stora konsekvenser. Bölenius et al. (2012) menade genom att använda sig av en självrapporterande 

enkät under en period kan brister identifieras som sker i samband med venprovtagning. Insatser kan planeras 

för att förbättra detta och den provtagande personalen får bekräftelse på hur de har lyckats med sina 

förbättringar genom att fortsätta använda denna. Att ta om ett nytt venprov på grund av att vårdpersonalen 

har skickat ett rör med för lite blod i kan innebära att patienten får en fördröjd behandling vid en allvarlig 

sjukdom.  

 

Bristande rutiner i samarbetet med kommunen kunde utläsas genom att kommunen tar prover på 

äldreboenden och sedan lämnar ett prov på laboratoriet med ett handskrivet personnummer och remiss. När 

en landstingspersonal skriver ut en etikett står inte kommunen som vårdgivare utan landstinget, trots att det är 

kommunen som tar provet. Ett problem uppstår när fel vårdgivare står på etiketten.  

En handskriven remiss och etikett utgör en stor patientsäkerhetsrisk, detta har förbättrats då de flesta remisser 

skrivs på datorn. Vårdpersonalen upplevde även detta som ett stort problem och vill få till en förändring. 

Mitchell et al. (2015) menar att för att få till en förändring behöver det göras riktade avvikelserapporteringar 

genom att besluta sig för att rapportera allt som avviker. Regeringen har i klagomålsutredningen (SOU 

2015:14) gett Inspektionen för vård och omsorg uppdraget att arbeta förebyggande för att förbättra 

samarbetet mellan kommuner, landsting och patientnämnder för att förbättra kvalitén med samordning och 

öka patientsäkerheten inom vården. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warm%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warm%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warm%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646074
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Att vårdpersonalen väljer bort avvikelserapportering på grund av tidsbrist och stress framkommer tydligt då 

de beskriver att tiden inte finns för att skriva dessa. De kan reflektera över att något har blivit fel och tänker 

att de tar tag i detta senare, men det blir sällan skrivet några avvikelser. Vincents (1998); Rout (2000); 

Gawande et al. (2003); Ödegård (2006) samt Rea och Grifittihs (2015) är överens om att avvikelser sällan 

skrivs på grund av hög arbetsbelastning, hög personalrörlighet och bristande erfarenhet. Dessa tre nämnda 

orsaker har visats vara de vanligaste till att en allvarligare händelse sker. Webster och Anderson (2002) och 

Sarabia-Cobo et al. (2015)  anser att det är arbetsbelastningen, personalrörligheten och de bristande 

erfarenheterna i första hand som behöver förändras då det är de som är bidragande till att misstagen sker.  

 

Att det är svårt att se nyttan med att skriva avvikelser framkommer genom vårdpersonalens sätt att se på 

avvikelserapportering. I vårt resultat framkommer det att vårdpersonalen inte tycker att de behöver skriva 

avvikelser på så kallade små händelser. Enligt Evans et al. (2006) studie påvisades det att vårdpersonalen var 

mindre angelägna att skriva avvikelser vid mindre avvikande händelser då det inte gett omedelbara negativa 

konsekvenser. Vårdpersonalen var dock mer motiverad till att skriva avvikelserapporter om det lett till en 

direkt och synlig vårdskada. Enligt Forsman (1996) och Bonini et al. (2003) baseras 60-80% av all diagnostik 

och behandling på laboratorieresultat. Ett felaktigt taget venöst prov kan ge en felaktig behandling eller 

diagnos.  

 

Arbetsgivaren bör erbjuda utbildningsmöjligheter i tekniska färdigheter för att förbättra ett patientsäkert 

arbetssätt. Förståelse för att använda evidensbaserade riktlinjer med ett reflekterande förhållningssätt vid 

utförande av tekniska arbetsuppgifter är viktigt (Ewertsson et al. 2015). Enligt Ödegård (1995) är 

vårdpersonalen en viktig informationskälla för att kunna identifiera risker i verksamheten som kan leda till 

bland annat vårdskador. Vi kan konstatera att tidigare forskning stödjer att vårdpersonalen har en hög 

arbetsbelastning och därmed väljer bort att skriva avvikelser. Genom att välja bort att skriva avvikelser på 

grund av tidsbrist och att de inte har en förståelse för vad avvikelserapporteringen har för betydelse, innebär 

det att riskerna för en vårdskada blir betydligt större. För att kunna öka avvikelserapporteringen vid 

venprovtagning är det viktigt att vårdpersonalen får en ökad kunskap för betydelsen av denna. Tidsbrist för 

att skriva avvikelser är något som framkommer, vilket vi anser skulle behöva schemaläggas tid för. Genom 

att frigöra tid för detta och ge personalen ökad kunskap för vikten av att skriva avvikelser kunde ledningen 

identifiera risker och öka patientsäkerheten. I vårt resultat framkommer det att vårdpersonalen inte vill skriva 

avvikelser på små händelser. För att öka avvikelserapporteringen vid venprovtagning kräver det även en ökad 

kunskap om vikten av en korrekt venös provtagning.  Rea och Grifittihs (2015) studie stämmer överens med 

ovanstående med att tid för avvikelserapportering behöver schemaläggas men även diskuteras för att lära av 

sina misstag. 

 

Bristande kunskap vid avvikelserapportering framkommer då vårdpersonalen uttrycker att det är svårt att 

skriva avvikelserapporter, ett krångligt system där det tar tid att hitta. De upplever sig osäker på vad de kan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ewertsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26059922
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skriva var. Då de frågar sin närmaste chef om råd, är det inte alltid denne kan svara på grund av bristande 

kunskap. Kingstones et al. (2004) studie visade att det fanns ett missnöje över systemet som avvikelserna 

skrivs i. Rubby et al. (2015) menar att det i regel var mänskliga faktorer som orsakade avvikande händelser. 

Rea och Grifittihs (2015) anser genom att lära av avvikelserna så kan patientsäkerheten ökas men för att få 

återkoppling måste det också omfattas av analys, utredning och uppföljning. Viktigt är att vårdpersonal kan 

känna inflytande och få en möjlighet att medverka till beslut vid avvikelserapporteringen så den blir 

stödjande och informerande  samt att tid måste avsättas för att diskutera avvikande händelser.  

 

Genom att få en sammanställning på något som gått fel upplevde vårdpersonalen detta som en bekräftelse på 

sitt arbete via återkoppling, vad som gått bra eller mindre bra. De hade önskemål om att få denna 

återkoppling snart från ledningen så att fel kunde åtgärdas medan det fortfarande var aktuellt. Walker och 

Lowe (1998) studie stämmer med resultatet i föreliggande studie där återkoppling är viktigt och 

vårdpersonalen upplevde att när de fick återkoppling blev de mer motiverade till att skriva 

avvikelserapporter. Ivers et al. (2012) bekräftar att muntlig återkoppling från ledning eller kollegor oftare 

leder till en förbättring i arbetet. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonalen får en muntlig återkoppling 

från ledningen, så snart som en avvikelse har kommit in, om vad som har blivit fel. Detta för att kunna 

åtgärda och lära sig av misstag och fel som sker. Med ett enklare system och en ledning som kan leda den 

enskilda individen genom avvikelserapporten skulle göra att vårdpersonalen kände en ökad motivation till att 

skriva detta. 

 

Känslan av ett personligt misslyckande genomsyrades av känslan att bli en i statistiken, att vårdpersonalen 

har gjort något fel. De upplevde att det var pinsamt och att det blev ett personligt påhopp. Detta stämmer med 

Kingstones et al. (2014); Rea och Grifittihs (2015), där deras studie visar att vårdpersonal upplever en 

skamkänsla av att förekomma i en avvikelserapport, på grund av misstag som sker. Rea och Grifittihs (2015) 

beskriver även en rädsla av att skada sitt rykte genom att skriva avvikelser. Nygren et al. (2013) påtalar att 

det finns höga ambitioner att förbättra patientsäkerheten i Sverige, viktigast att uppnå menar författarna var 

att upprätta en organisationskultur som uppmuntrar rapportering och undviker att skuldbelägga 

vårdpersonalen. Sveinsdóttir et al. (2015) menar att beröm från chefen kan ha betydelse för hur nöjd 

vårdpersonalen är med sin vårdorganisation. Uppskattning från chefen, tar ingen tid, är kostnadseffektivt och 

kan förbättra patientsäkerheten trots hög arbetsbelastning. Shanks et al. (2015); Webster och Anderson 

(2002) beskriver att avvikelserapporter kan ses utifrån ett systemperspektiv och att vårdpersonalen kan 

uppfatta de avvikande händelserna som ett fel i systemet, istället för personliga fel.    

 

Att se fördelarna med att skriva avvikelserapporter och se förbättringar i framtiden var något som framkom 

och upplevdes väldigt positivt. Ödegård (1995) och Kingstones et al. (2004) studier överensstämmer i att när 

vårdpersonalen kan se att en förändring och förbättring sker i omvårdnaden genom avvikelserapporter, så 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shanks%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26381622
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ökar avvikelserapporteringen. Genom att arbeta med den rådande kulturen gällande avvikelserapportering 

kan ledningen få detta att bli en naturlig del av arbetet utan att någon skall behöva känna att det är personligt. 

 

Teorianknytning 
 

Karasek och Theorell (1990) utarbetade en teori för att kartlägga och analysera hälsoeffekter på psykosociala 

arbetsförhållanden. De undersökte vad som var utlösande för arbetsrelaterad stress och sjukdom och hur 

arbetsgivarens krav och kontroll upplevdes samt arbetstagarens eget ställda krav på sig själv. Modellen 

vidareutvecklades med en kompletterande del, det sociala stödet (Johnson och Hall 1988) och bildade krav, 

kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell 1990). Genom att få stöd av varandra i arbetslivet vid olika 

situationer så kan det också motverka den stress som kan upplevas i arbetet. Krav i arbetet beskriver Karasek 

och Theorell (1990) som deadlines eller produktivitetskrav. De psykologiska kraven kan delas in i olika 

kategorier, så som kvantitativa, kvalitativa, kognitiva samt emotionella. Det handlar om hur stor mental kraft 

det kräver. 

 

Kontrollen symboliserar kompetensen och vilken möjlighet som finns att fatta beslut. Stess är ofta relaterat 

med känslan av förlorad kontroll. Stödet kan finnas hos kollegor eller chef. Känslan av att ha ett socialt stöd 

runt om sig har visat sig ge färre stressymtom. Exempel på stöd kan vara vägledning i arbetet, återkoppling 

eller en gemenskap i arbetsgruppen. Rout (2000) skriver att stress är vanligt i vårdarbetet då det innebär 

mycket administrativt arbete. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att vårdpersonalens erfarenheter är att arbetsgivaren vill att de skall 

skriva avvikelserapporter på både stort och smått. Vårdpersonalen är medveten om att avvikelser måste 

skrivas men de anser att de inte hinner. 

 

Kravet att hinna med allt som skall göras och att göra rätt genom att skriva en avvikelse vid felaktigheter 

ligger som en tyngd för vårdpersonalen. Med kraven uppkommer också den mentala stressen som kan leda 

till felaktigheter. Karasek och Theorell (1990) skriver att skadlig stress kan uppstå på arbetsplatser som har 

höga krav och mycket stress, där personalen inte har möjlighet till att påverka beslut.  

 

Personalen kan ha egna uppställda krav på sitt utförande av arbetet utifrån eget uppställda förväntningar på 

sig själv men i slutändan är det arbetsgivaren som skall hitta balansen mellan arbetsuppgifter och arbetstakt. 

Genom att se över rutiner och förändra arbetets struktur mellan verksamheter och lyssna på vårdpersonalens 

erfarenheter att få säkrare etiketthantering med egna etiketter vid provtagning flyttas kontrollen till den egna 

arbetsplatsen. 
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På arbetsplatserna finns viljan att göra det bästa för patienterna från vårdpersonalen. Genom att få stöd från 

sina arbetskollegor minskas också stressen.  Karasek och Theorell (1990) menar att de personer som har stöd 

från arbetskollegor och ledning har mindre stresspåslag. Om de känner sig stressade så kan det sociala stödet 

vara lindrande. En del av vårdpersonalen upplevde det som ett personligt påhopp då avvikelserapporter kom. 

De kände en rädsla i början och ville inte bli en del i statistiken. De påtalar att de nu känner sig säkrare och 

känner stödet av att andra också känt samma oro men nu kommit igång med att skriva avvikelser vilket känns 

bra. De ser värdet med att skriva avvikelserapporter då det bara sker en förändring till det bättre i framtiden 

och menar att det är viktigt att de får veta när något är fel i tid för att det skall kunna åtgärdas. 

 

Samhälleliga och intersektionella aspekter 
 

I föreliggande uppsats framkommer det inte om deltagarna har en annan etnicitet än svensk, vilket gör att vi 

inte kan dra någon slutsats utifrån detta. Möjligt är att resultatet hade sett annorlunda ut om deltagarna hade 

kommit från olika länder. Däremot framkommer det i resultatet att ett problem finns vid identifikation av 

migranter, då det brister i språket och/ eller att de inte har med sig ID-handling. Enligt Åberg (2014) skall 

personer som inte har en godkänd identitetshandling begära ett personbevis som kan fås via Skatteverket som 

skall visas vid provtagning tillsammans med hempass/främlingspass. Papperslösa som söker vård skall uppge 

namn och födelsedatum och behöver inte legitimera sig vid provtillfället. Simundic et al. (2015) har gjort 

observationer av vårdpersonal i tolv olika länder runt om i Europa där de har kontrollerat hur riktlinjerna följs 

gällande märkning av rör och identitetskontroll, vid venprovtagning. Resultatet visade att det var 

oacceptabelt många som inte följde riktlinjerna vilket äventyrar patientsäkerheten och ökar de preanalytiska 

felen. Nilsson et al. (2014) har i sin studie visat att bostadsort och storlek på arbetsplats hade betydelse för 

hur riktlinjerna efterföljs när det gäller venprovtagning. Små hälsocentraler på mindre orter hade svårigheter 

att följa de aktuella riktlinjerna (Nilsson et al. 2014). Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

avvikelserapporter i primärvården jämfört med slutenvården (Söderberg et al. 2009b). Rea och Grifittihs 

(2015) beskriver i sitt resultat att vårdpersonalen efterfrågar en förändring på nationell nivå gällande 

avvikelserapportering, för att öka patientsäkerheten. 

 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv kan det skilja i frekvens mellan olika hälsocentraler beroende på hur ofta ett 

venprov tas, exempelvis HBA1C (vilket mäter långtidssocker hos diabetiker). Skillnader kan finnas hur ofta 

venprover tas vid olika vårdinrättningar i Sverige, inte bara beroende på personers hälsa utan också hur 

vårdpersonalen gör utifrån tradition och lokala föreskrifter. Detta kan utgöra onödiga ekonomiska kostnader 

för samhället. Genom att föra kontinuerliga samtal mellan vårdinrättningar och laboratorier om hur 

provtagningar och svar skall säkerställas menar Larsson et al. (2000) att kostnaderna kan minska med 

miljonbelopp, förbättra verksamheten och få nöjdare kunder. 
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Ojämnlikhet är en grund till makt. Vårdpersonalen har en formell kompetens vilket gör att de har en kunskap 

som patienten inte har. Vådpersonal och provtagande person är ojämnlika i och med att de inte har samma 

förutsättningar och kompetens (Vinthagen 2007). Vi kan inte säga hur detta har haft betydelse för vårt 

resultat. Vad vi kan uttolka i resultatet är att vårdpersonalen exempelvis har valt att skicka ett gammalt prov 

och att riktlinjerna inte följs. Detta är något som påverkar patienten, då ett felaktigt provsvar kan ge fel 

behandling eller diagnos som följd. Makten finns hos vårdpersonalen genom att de trots kunskap väljer att 

göra något annat än vad riktlinjerna säger.  

 

Deltagarna bestod av 27 kvinnor och tre män, vilket gjorde att övervägande del var kvinnor. Det är svårt att 

dra en slutsats av detta, om någon skillnad kan påvisas gällande venprovtagning då det är stora skillnader i 

antal mellan könen. Andersson et al. (2009) har i sin studie jämfört hur stor andel som avvikelserapporterar 

men även studerat skillnaden mellan kvinnor och män. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad 

mellan dessa. Drygt hälften av deltagarna kände sig bekväma med att skriva avvikelserapporter. 

Metoddiskussion 
 

För att få en förståelse över vad vårdpersonalen hade för erfarenheter om avvikelserapportering när det gällde 

venprovtagning ansåg författarna att en analys av intervjuer skulle kunna ge en bred variation av 

beskrivningar. Materialet i vår uppsats bestod av 30 intervjuer.  Vid jämförelse konstaterades att vi hade 

kommit fram till samma meningsbärande enheter vilket vi anser vara en styrka i vårt arbete. Enligt Patton 

(2002) har valet av deltagare betydelse för resultatets giltighet.  

För att erhålla en bredd av olika erfarenheter skall både kvinnor och män från olika åldersgrupper inkluderas. 

Från början diskuterades det att endast ta med sjuksköterskorna, men detta blev ett smalt resultat och därför 

valde vi att inkludera all vårdpersonal. Att begränsa oss till endast avvikelserapporteringen anser vi vara 

etiskt riktigt för att inte analysera mer data än nödvändigt. 

 

Styrkan i att inte ha deltagit i intervjuerna och den tidigare studien som låg till grund för denna fördjupning är 

att vi inte tagit hänsyn till känslor eller uttryck som förekommit under intervjun. Polit och Beck (2006) anser 

att en bekräftbarhet har kunnat uppnås genom att data har lästs och värderats objektivt, utan egna värderingar. 

Granheim och Lundman (2004) anser att det är värdefullt för trovärdigheten om personer som är väl 

förtrogen med ämnet granskar koder, kategorier och eventuellt tema så detta stämmer väl överens med 

textens innehåll. Av vikt är även att denne person ser över att benämningarna verkar rimliga och tolkningen 

trovärdig. Enligt Polit och Beck (2006) ökar tillförlitligheten om någon utomstående person kan ge 

återkoppling. Vi har haft en regelbunden kontakt med våra handledare och med varandra, som läst och 

kritiskt granskat analysen och processen fram till resultatet, vilket gör att vi anser att vårt resultat är 

tillförlitligt och därmed får en ökad trovärdighet. 
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Trovärdighet handlar även om hur överförbart eller användbart resultatet är. Polit och Beck (2006) beskriver 

att överförbarheten påverkas av hur vida resultatet kan appliceras på andra grupper eller situationer. Vi anser 

att trots att all vårdpersonal omfattas av samma regler gällande avvikelser så kan vårt resultat generellt inte 

överföras, då erfarenheter, rutiner och kultur är olika på olika hälsocentraler. På en enskild arbetsplats blir det 

lätt att personalen faller in i den rådande kultur som gäller och färgas av varandra. En styrka är att denna 

studie är gjord på olika hälsocentraler vilket ökar bredden och trovärdigheten. Inklusionskriterierna, det vill 

säga all vårdpersonal som var intervjuad anser vi vara ett bra urval för att få en ökad bredd gällande deras 

erfarenheter. En svaghet i vår studie kan vara att vi inte har varit med från början, utformat intervjun och 

varit med under denna. 

 

 

 

 

Slutsats 

Att jobba på en hälsocentral i glesbygden kräver planering i verksamheten då prover skall skickas och det 

kan ta tid innan de är på laboratoriet för analys. För att få en ökad patientsäkerhet och ett tillförlitligare 

resultat behöver kunskapen öka om avvikelserapportering när det gäller venprovtagning. En ökad kunskap 

och förståelse för vilken betydelse venprovet har skapar en reflektion där patientsäkerheten blir fokus. Idag 

skrivs det ett lågt antal avvikelser med tanke på de preanalytiska felen som sker. Vi anser att kulturen runt 

venprovtagning skulle behöva förändras. En tydlig planering i organisationen, både inom hälsocentralen och i 

samarbetet med kommunen krävs för att få ett jämnare patientflöde, minskad belastning på vårdpersonalen, 

färre återbesök och en säkrare behandling där rätt person får rätt provresultat. Vårt förslag för framtiden är att 

införa ett enkätsystem (Bölenius et al, 2012) där personalen själv kan fylla i hur de har gjort då de tagit 

venprover, för att provtagande personalen skall reflektera över vad som brister och vilka insatser som behövs. 

Genom att använda sig av detta kan man se vilka insatser som behöver göras för att minska de preanalytiska 

felen. Om man använder enkäten vid flera tillfällen kan man efter planerade insatser se vad som har 

förbättrats och det blir en mer konkret återkoppling till provtagande personalen om vad som blivit bättre. 

 

”Om sjukvården vill lära sig av sina misstag, fel eller i närheten av felaktiga händelser, kommer det att 

behöva ta incidentrapportering på lika stort allvar som hälsobudgeten” 

Mitchell et al. (2015) 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26217037
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Bilaga 1, tabell 2. 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

När det har gått för lång tid…. Till 

exempel har provet hunnit bli förstört 

innan man har skickat det från 

hälsocentralen, det saknas rör eller de 

har kommit bort på vägen 

 

För lång tid efter prov, 

förstörts, saknas rör eller 

kommit bort 

 

Brister i rutinen 

vid hantering. 

 

Bristfälliga arbetsrutiner 

inom hälsocentralen 

 

 

 

 

 

Otydlighet i planering och 

organisation 

 

Det är någon gång som jag har känt… 

kommunens prover ska ha registrerats 

via våra datorer, det upplever jag inte 

riktigt okej 

Känt att det inte är ok att 

kommunen registrerar hos 

oss 

Bristande 

samarbete med 

kommunen 

Bristande rutiner i 

samarbetet med 

kommunen 

Tidsbristen är ju alldeles stor. Vi har 

väldigt hög arbetsbelastning och rätt så 

stressigt arbete så att visst har det varit 

det hänt att det har kommit avvikelser. 

 

Hög belastning, stressigt 

arbete, avvikelser 

kommer in. 

 

Tidsbrist 

 

Väljer bort 

avvikelserapportering på 

grund av tidbrist och stress 

 

 

 

 

Arbetsbelastning och brist 

på förståelse 

 

Tycker att det är petitesser vid fel 

papper som exempelvis 

samtyckeshandlingar, vi behöver 

information när det kommer nya 

blanketter . Vi har inte tid att skriva ut 

nya blanketter 

 

Petitesser med fel papper, 

samtyckeshandlingar vid 

nya blanketter  

 

Onödigt med 

avvikelser på 

grund av en ny 

blankett 

 

Svårt att se nyttan med att 

skriva avvikelser 

Det var ett fall där det var två patienter 

som blev förväxlade på något sätt och 

vi upptäckte det inte i tid och provet 

hade gått in på labb och så fick vi ta 

tillbaka det. Då skulle vi skriva i de här 

avvikelserapporterna, och 

personnummer skulle fyllas i. Då dök 

det upp en fråga hos en av oss, får jag 

skriva in det här personnumret? Utan 

att jag frågar patienten först. Fick inget 

svar trots att jag frågade min chef, då 

inte heller hon visste. 

 

Förväxling av prover till 

patienter. Vid 

avvikelserapportering 

uppstod osäkerhet. 

 

 

 

Bristande stöd 

vid osäkerhet 

 

 

Bristande kunskap vid 

avvikelserapporterings 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsmässigt stöd och 

handledning 

 

Det är så lätt att skriva en 

avvikelserapportering när det är 

någonting negativt och fel men det 

gäller att få veta det i tid. Helst dagen 

efter, att det här provet vart inte bra så 

det kan åtgärdas 

 

 

Lätt att skriva avvikelser 

på felaktiga händelser. 

Bra, men behöver få veta i 

tid. 

 

Bekräftelse vid 

avvikande 

händelse 

 

Bekräftelse på sitt arbete 

via återkoppling 

Jag tror att det var väldigt jobbigt i 

början med avvikelser, därför att man  

kände  sig påhoppad då man gjorde 

något fel och fick en avvikelse 

 

Det var jobbigt i början, 

kände sig påhoppad om 

man gjort fel 

 

Påhoppad 

 

Känslan av ett personligt 

misslyckande 

 

 

 

 

Varierande attityder till 

avvikelserapportering 

 

 

 

 

 

Jag  tycker inte att det är något 

problem med avvikelser, det blir bättre 

framåt i tiden.  Jag ser det inte  som  en 

personlig avvikelse utan jag ser det 

mer som att det är för att förbättra 

vården. 

 

Tycker inte det är något 

problem, blir bättre framåt 

i tiden. Ser det som en 

förbättring av vården 

 

Ser fördelar 

 

Att se förbättringar i 

framtiden 


