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Sammanfattning 

Bakgrund: Många akutmottagningar har problem relaterade till patientsäkerhet och varje år 

drabbas patienter av någon form av vårdskada. Avvikelserapportering är därför en viktig del i 

arbetet mot en patientsäker vård.  

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga inrapporterade avvikelser vid en akutmottagning. 

Metod: Studien var en retrospektiv registerstudie med deskriptiv och komparativ design. 

Resultat: Resultatet visade en skillnad i fördelningen av vilka yrkeskategorier som 

rapporterar flest avvikelser. Sjuksköterskor rapporterade de flesta avvikelserna. De vanligaste 

orsakerna som angavs i avvikelserna var bristande behandling, felprioritering, 

identitetskontroll och patienter som blivit felaktigt hänvisade från MedHelp. Den vanligast 

förekommande hanteringen av avvikelsen var att den handlades av avdelningscheferna på 

akutmottagningen. 

Slutsats: Studiens resultat visar att sjuksköterskor är den yrkeskategori som rapporterar de 

flesta avvikelserna. Utbildningsinsatser behövs för att få alla yrkeskategorier att rapportera 

avvikelser som en del i patientsäkerhetsarbete. 

Nyckelord:  Akutmottagning, akutvård, avvikelserapport, patientsäkerhet, skaderapportering, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

 
 

Abstract 

Background: Many emergency departments have problems related to patient safety. Every 

year several patients contract a care damage. Safety incident reporting is an important tool in 

the patient safety work. 

Aim: The aim of the study was a safety incident reporting in an emergency department. 

Method: The study  was a retrospective register study with descreptive and comparative 

design. 

Results: The result showed a difference in the distribution of which proffesion reports the 

most patinet safety reports. Nurses report most of the safety incident reports. The most 

common reasons that was stated in the reports where lack of care, wrong prioritization, 

identity and patients comming after reference from MedHelp. The most common managment 

of the safety incident report was the managenent from the head of the department in the 

emergency department. 

Conclusions: The result of the study showed that nurses is the profession who reports most of 

the patient safety reports.There is a need for education efforts for all professions as a part in 

the patient saftey work. 

Keywords: Deviation report, emergency care,  emergency department, incident reporting, 

patient safety 
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1. Inledning 

År 2014 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av patientsäkerheten vid 

akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion och det konstaterades att många av 

akutmottagningarna hade problem relaterade till patientsäkerheten. Bland annat genom 

svårigheter med att täcka behovet av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal, till exempel 

erfarna sjuksköterskor men även specialistkompetenta läkare (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2015). Som specialistsjuksköterska har man en central roll inom 

patientsäkerhetsarbetet genom sitt personliga yrkesansvar och sitt ansvar att utveckla 

evidensbaserad omvårdnad (Öhrn, 2016). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Patientsäkerhet 

 Socialstyrelsen menar att det förekommer många faktorer som påverkar patientsäkerheten, 

det vill säga, patientens skydd mot att skadas i samband med hälso-och sjukvårdvårdande 

åtgärder (Socialstyrelsen, 2013., Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:656, kap 6, 5 §). 

Patientsäkerheten kan mätas genom uppföljning och analys av vad som sker i en verksamhet. 

För att kunna se hur pålitlig en verksamhets arbetssätt och processer är undersöks hur det 

fungerar i dagsläget och hur det kommer att fungera i framtiden till exempel via avvikelser. 

De frågor som ställs är om det finns en medvetenhet om vilka riskerna är och hur ser 

beredskapen ut för att hantera dessa risker (Socialstyrelsen, 2013). I en nyligen gjord analys 

av Socialstyrelsen presenteras hur brister i bemanning och kompetens påverkar 

patientsäkerheten och att hög arbetsbelastning ökar stressen och risken att göra misstag 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Varje år måste alla landsting i Sverige upprätta en patientsäkerhetsberättelse där innehållet är 

en beskrivning av hur vårdgivaren arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i 

vården och vilka resultat som uppnåtts under året (Ridelberg, Roback, Nilsen & Carlfjord, 

2016). Det behövs ett större fokus på att förbättra patientsäkerheten i den moderna sjukvården 

och arbetet med frågor kring patientsäkerheten är en process som pågår hela tiden.  Det första 

steget är att identifiera vilka faktorer det är som utgör en risk för patienten i den dagliga 

vården (Macrae 2008; Tighe, Woloshynowych, Brown, Wears & Vincent, 2015). 

Akutmottagningen har ofta en miljö som gör att patientsäkerheten påverkas genom att 

personalen ofta arbetar under tidspress och hanterar ett stort antal patienter i en komplex och 

stundtals kaotisk miljö (Blank, Henneman, Maynard & Benson 2006; Okafor et al., 2015). 

2.2 Vårdskada 

Enligt Socialstyrelsen (2013) drabbas varje år ungefär 100 000 patienter av någon form av 

vårdskada. Definitionen av en vårdskada är ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom som är undvikbar om adekvata åtgärder vidtagits när patienten varit i kontakt med 

hälso-och sjukvården. För att upprätthålla säkerheten måste alla inom vården arbeta 

förebyggande och följa de resultat som finns angående patientsäkerhet (SFS 2010:656, kap 6, 

5 §). 

En säker vård bedrivs utifrån evidensbaserad kunskap där beslutade vårdprogram används 

och samtliga yrkeskategorier som samverkar i team kring patienten har adekvat kompetens 

(Öhrn, 2016). Vårdskador sker dagligen runt om i världen och leder i flera fall till att 



                                                                                                                                                                                          

2 
 

patienten mister livet (Macrae, 2008). I en studie av Hobgood, Weiner och Tamayo-Sarver 

(2006) menar de, att för att ge bästa vård och minska riskerna för vårdskador är det 

nödvändigt med teamträning och standardiserat omhändertagande eftersom det är flera olika 

yrkeskategorier med varierande lång erfarenhet som fungerar gemensamt kring patienten.  

Orsaker till att skador inträffar i vården sker till följd av brister i vård och behandling eller till 

följd av utebliven eller förändrad vård och behandling. (Socialstyrelsen, 2018). Vårdskador 

måste identifieras och kategoriseras och på ett lämpligt sätt analyseras för att minimera risken 

att de inträffar igen. Detta kan göras genom att personalen använder sig av ett Web-baserat 

lösenordskyddat system där de rapporterar misstag som de tror kan ha påverkan på 

patientsäkerheten (Okafor et al., 2015). 

2.3 Avvikelser  

Definitionen av en avvikelse enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9) är 

en negativ händelse eller tillbud och en avvikelsehantering är en rutin för att identifiera, 

dokumentera och rapportera negativa händelser på tillbud samt att fastställa och åtgärda 

orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna.  

Skillnaden mellan en undvikbar och inte undvikbar skada kan vara svår att avgöra och det 

krävs oftast en retrospektiv och systematisk granskning av den inträffade händelsen. Ett 

system för avvikelsehantering ska finnas inom alla verksamheter (Ibid). De myndigheter inom 

hälso- och sjukvård, som hälso-och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera de allvarligaste 

händelserna till är IVO och Läkemedelsverket, som i sin tur återför resultat och iakttagelser 

från inspektioner de utfört (IVO, 2015). Brister med systematisk återföring av resultat till den 

som rapporterat leder till att viljan att rapportera minskar. Det är därför viktigt att 

avvikelserna sammanställs och analyseras och att medarbetarna får återkoppling och att får 

känna sig delaktiga i resultaten (Öhrn, 2016). Traditionellt sett har det förekommit att det är 

individens fel att misstag begås i vården men numera anses fel uppstå till följd av brister i 

systemet. Det viktiga är inte att ta reda på vem som gjort fel, utan det viktiga är att ta reda på 

varför misstag sker (ibid). I Patientsäkerhetslagen (2010:659, kap 6, 5 §) står det att 

vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där hälso- och sjukvårdspersonal är 

skyldiga till att bidra till upprätthållande av hög patientsäkerhet samt att vårdgivaren är 

skyldig att rapportera skador som uppstår i vården till Socialstyrelsen enligt Lex Maria och 

Lex Sarah. 

I Socialstyrelsens kartläggning (2013) av metoder för patientsäkerhetsarbete framgår att 

meningen med ett avvikelsesystem är att rapporteringen ska fånga upp så många avvikelser 

som möjligt av de som sker i en verksamhet, men att det också krävs att personalen verkligen 

rapporterar dem. Studier från bland annat USA, England och Australien visar att 

avvikelserapportering är ett viktigt hjälpmedel som kan används för att upptäcka problem som 

handlar om patientsäkerheten och som kan resultera i att identifiera problem, lära sig av 

misstag och på så sätt arbeta för att förbättra patientsäkerheten (Gallagher et al., 2012; 

Mitchell et al.,2014; Tighe et al., 2005). Avvikelserapportering är ett grundläggande och 

värdefullt system för arbete med kvalitet och säkerhetsförbättringar i vården men med 

varierande resultat och med vissa begränsningar anser (Macrae,2008). 

Patientsäkerheten på en akutmottagning är en alltmer viktig fråga och ett högst angeläget 

ämne för både vårdgivare och vårdtagare. Genom att ta upp och diskutera avvikelser 

tillsammans med personalen kan det få personalen att känna sig mer delaktig och se det som 

ett tillfälle till att lära sig av det som skett och som mynnar ut i nya lösningar som minskar 

risken att samma misstag händer igen (Schmidt & Bottini, 2003). Oavsett hur många eller 

vilka misstag som upptäcks så är det viktigt att det finns ett system för att hantera och 
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identifiera dem (Blank et al., 2006). Genom att ett system för avvikelserapportering finns ser 

man till att rutiner utarbetas för att patienten ska kunna tas om på ett tryggt och säkert sätt 

som möjligt (Hansen et al., 2016).  

  

3. Problemformulering 

Ett grundläggande krav på god vård är att både vårdgivare och varje enskild medarbetare har 

ett ansvar för patientsäkerheten. Eftersom hälso- och sjukvården är komplex där många 

aktörer ska samarbeta runt patienten finns risker för avvikelser och vårdskador. Ett 

systematiskt arbete med patientsäkerhet behövs därför och det innebär bland annat att utreda 

inträffade händelser. Att skriva en avvikelse är därför en del i ett förbättringsarbete gällande 

patientsäkerheten och brister i detta kan förhindra arbetet mot en god och säker vård. Trots 

detta finns ett motstånd att registrera avvikelse. Det är därför angeläget att öka medvetenheten 

hos personalen om betydelsen av att skriva avvikelser, så att förebyggande åtgärder kan göras 

för att bristerna inte ska upprepas och att alla arbetar mot en säker hälso-och sjukvård. 

Avvikelserna ska utgöra grunden för ett förbättrat patientsäkerhetsarbete så att patienten ska 

kunna sig trygg och få god vård och omsorg. En studie med sammanställning av 

inrapporterade avvikelser skulle kunna bidra till ett ökat patientsäkerhetsarbete genom att 

synliggöra var de största bristerna finns som påverkar patientsäkerheten och utsätter patienten 

för risk att drabbas av en vårdskada. 

 

4. Syfte: 

Syfte med studien var att kartlägga inrapporterade avvikelser vid en akutmottagning. 

Vilka är de vanligaste avvikelserna som inrapporteras och som berör patientsäkerheten?  

Hur ser fördelningen av inrapporterade avvikelser ut mellan olika yrkeskategorier? 

Hur handläggs de inrapporterade avvikelserna? 

 

5. Metod 

Studien var en retrospektiv registerstudie med deskriptiv och komparativ design (Polit & 

Beck, 2013). 

5.1. Urval och datainsamling 

Urvalet gjordes på en akutmottagning i Mellansverige som årligen tar emot cirka 67 000 

patienter och inkluderar patienter inom kategorierna barn, gyn, medicin, kirurgi, ortopedi, 

traumanivå 1 och 2 samt ögon och öron-patienter på jourtid. Bemanningen består av 45 

sjuksköterskor där två är specialistutbildade inom akutsjukvård och tre är distriktssköterskor. 

Antalet undersköterskor uppgår till 38 stycken och inga fast anställda akutläkare finns. 

Urvalskriterierna för avvikelserna var att de skulle behandla sådant som berörde 

patientsäkerheten. Verksamhetschefen för akutmottagningen kontaktades personligen och gav 

muntligt sitt samtycke till studien och ett informationsbrev med förfrågan om tillstånd till 

studien skickades också. Sedan 2007 finns ett IT-baserat avvikelsehanteringssystem som 

används och som heter Flexite Aha och är uppdelat i följande fem färdiga kategorier: 

patient/medarbetare, egendom/utrustning, miljö och verksamhet/organisation. 
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Datainsamlingen skedde tillsammans med processadministratör för Flexite AHA, som är van 

att arbeta i systemet, med hans inloggning i avvikelsehanteringssystemet. Tids-perioden för 

urvalet var 2013-01-01 fram till 2018-02-19. Det totala antalet inrapporterade avvikelser som 

uppfyllde urvalskriterierna under denna period var 968 stycken. Avvikelser som exkluderades 

och aldrig lästes då de behandlade egendom, miljö eller störning för verksamhet kom att 

uppgå till 290 stycken. Det första urvalet inkluderade därmed 678 avvikelser som innefattade 

patient/ medarbetare såsom negativa händelser, tillbud eller risk som medfört eller skulle 

kunna ha medfört skada för patienten. När alla avvikelser var lästa och analyserade 

exkluderades 147 stycken då inte innehöll något som berörde patientsäkerheten. Det totala 

antalet avvikelser som inkluderades i studien och som handlade om patientsäkerhet var 531 

avvikelser. (se figur1.) 

 

 

Figur 1. Flödesschema som visar urval av inrapporterade avvikelser. 

 

5.2. Analys  

Avvikelserna var redan kategoriserade i avvikelsehanteringssystemet innan analys i tre 

kategorier: Dokumentation kommunikation information, Diagnostik, vård och behandling och 

Olycksfall/skada. Varje avvikelse lästes därefter flera gånger av forskaren själv och 

analyserades för att få fram innebörden i varje avvikelse, vilket resulterade i subkategorier av 

avvikelser (Tabell 1). I samband med analysen identifierades också vilken yrkeskategori som 

rapporterat avvikelsen samt hur de hade hanterats, det vill säga om de hanterats av 

avdelningschefer på den egna kliniken eller om de skickats vidare till andra chefer eller 

berörda personer/instanser för kännedom och/eller åtgärd. 

Datamaterialet från Flexite AHA sammanställdes till en början i ett Exel-dokument som sedan 

importerades till och databehandlades med hjälp av IBM SSPS Statistiscs version 24. Data 

avseende olika kategorier av avvikelser, vilken yrkesgrupp som rapporterade avvikelser och 

hur avvikelsen hanterades presenterades i tabellform med hjälp av deskriptiv statistik, absolut 

frekvens (n) och relativ frekvens (%). För att analysera skillnaderna som gällde hur 

fördelningen är mellan olika yrkeskategorier och mellan hur avvikelserna handläggs användes 

Chi-två test. Signifikansnivån var 0,01 i studien. 

 

968 avvikelser totalt

290 exkluderade: 
egendom, miljö, 

störning för 
verksamhet  

678 patientsäkerhet

147 exkluderade:  
innehöll inget  som 

berörde 
patientsäkerheten

531 totalt antal 
inkluderade
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5.3. Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor behöver inte en etisk 

prövning göras om arbetet genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå (Svensk författningssamling SFS 2003:460, 2§). I avvikelserna registrerades 

inga personnummer som kunde knyta en händelse till en patient så studien innefattades inte av 

Dataskyddsförordningen GDPR (Datainspektionen, 2018). Ej heller de som rapporterat 

avvikelserna kunde identifieras i studiens resultat, all data hanterades konfidentiellt och under 

sekretess enligt Polit & Beck (2013). 

 

6. Resultat 

Studiens resultat kom att innefatta tre huvudkategorier under vilka avvikelserna strukturerades 

upp i subkategorier. Det som framkom var att den vanligaste förekommande rapporterade 

avvikelsen gällde bristande behandling, identitetskontroller och hänvisning från 

sjukvårdsrådgivningen (MedHelp) (Tabell 1). Sjuksköterskor var den yrkeskategori som 

främst rapporterade avvikelser (Tabell 2). och de flesta avvikelserna handlades av 

avdelningschefer på den egna kliniken (Tabell 3). 

6.1 Orsaker som leder till brister i patientsäkerheten 

De vanligast förekommande inrapporterade avvikelserna fanns i kategorin Diagnostik, vård 

och behandling. Vanligast förekommande var bristande behandling. Orsaker kunde till 

exempel vara bristfälligt utförande av ordinerade kontroller av vitala parametrar (blodtryck, 

puls och syresättning), fördröjning av katetersättning på patient med överfull urinblåsa eller 

trycksår som uppkommit på grund av bristande tillsyn.  Näst vanligaste orsaken var 

felprioriteringar där patienten fått fel kod enligt triage-system eller ej blivit omprioriterad 

efter att avvikande provsvar kommit. Exempel på brister i identitetskontroller var att inget id-

band satts på patient som inte kunde förmedla sig själv. Prover som blivit märkta med fel 

personnummer var också en av orsakerna till att avvikelser rapporterades (Tabell 1). 

 I kategorin Dokumentation, kommunikation och information var hänvisning från 

sjukvårdsrådgivningen, MedHelp, vanligast förekommande och innefattade bland annat 

patienter med ögonproblem som blivit hänvisade utan att MedHelp kontaktat ögonjour då hen 

inte finns på sjukhuset jourtid. Det förekom också att patienter hänvisats till akutmottagningen 

för receptförnyelse (Tabell 1).  

I sista kategorin Olycksfall/skada var stickskador, främst bland personal, en vanlig orsak till 

en avvikelse (Tabell 1). 
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Tabell 1. Avvikelser på akutmottagning (n=531) 

 

 

 

 

 

 

Avvikelser  (n= %)  

 

Diagnostik, vård, behandling n (%) 
Bristande behandling 

Felprioritering 

Identitetskontroll 

Fördröjning till röntgen 

Prehospital bedömning  

Platsbrist övrigt 

Följsamhet till rutin  

Fördröjning 

Info över vårdgränser (akutmottagning-avdelning) 

Remiss till infektion 

Bemanning 

Gynjour på förlossningen 

Utebliven diagnos  

Läkarbedömning tvångsvård 

Kirurgjour på operation 

Hög arbetsbelastning  

Läkarbrist 

Icke relevant återbesök till akutmottagningen 

PVK (kvarliggande perifer ven kateter) 

Läkemedel 

Platsbrist IVA 

Läkarbrist barn 

 

Dokumentation, kommunikation, information n (%) 
MedHelp (sjukvårdsrådgivningen 1177) 

Informationsöverföring 

Bemötande 

Dokumentation  

Kommunikation 

Patientresor/liggande sjuktransport  

Kommunikation mellan kommun/landsting 

Informationsbrist  

Tolk 

Rakelöverföring (Inrapportering av larm) 

Missat Larm 

Larmbox (personal som uteblivit vid larm) 

Sökare 

 

Olycksfall, skada n (%) 
Stickskada (patient eller personal) 

Hot/våld mot personal 

Arbetsskada 

  

348 (65,5)  

  56 (10,5) 

  52 (9,7)  

  49 (9,2)     

  29 (5,5) 

   28 (5,3)    

   27 (5,1)  

   21 (3,9)    

   21 (3,9) 

   12 (2,3) 

     9 (1,7) 

     8 (1,5) 

     6 (1,1)      

     5 (0,9) 

     5 (0,9)    

     4 (0,8) 

     3 (0,6)  

     3 (0,6) 

     3 (0,6) 

     2 (0,4) 

     2 (0,4) 

     2 (0,4) 

     1 (0,2) 

      

160 (30,1) 

   36 (7,1) 

   24 (4,5) 

   24 (4,5)    

   20 (3,7) 

   16 (3,0) 

   11 (2,1)   

   11 (2,1)  

     7 (1,3)     

     4 (0,8) 

     3 (0,6) 

     2 (0,4) 

     1 (0,2)       

     1 (0,2) 

 

   23 (4,3) 

   12 (2,2) 

    9 (1,7) 

    2 (0,4) 
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6.2. Rapportering av avvikelser på akutmottagning 

Största andelen av avvikelser rapporterades av sjuksköterskor. Undersköterskorna var den 

yrkesgrupp som rapporterade de näst flesta och de som rapporterade i ringaste utsträckning är 

läkarna (p-värde <0,01) (Tabell 2). 

Tabell 2. Rapportering av avvikelser på akutmottagning (n=531) 

Avvikelser   n (%) p-värde 

Rapporterat av, n (%) 
Sjuksköterska 

Läkare 

Undersköterska 

 531 (100) 
464 (87,4) 

  12 (2,3) 

  55 (10,4) 

<0,001 

 

 

6.3. Hantering av avvikelser på akutmottagning 

Beträffande hanteringen av avvikelserna så hanterades de till största delen av 

avdelningscheferna på akutmottagningen. Vissa skickades vidare till andra berörda 

chefer/kliniker för hantering Det fanns även avvikelser som ännu inte var färdighanterade av 

avdelningscheferna på akutmottagningen eller som låg och väntade på beslut och svar från 

andra chefer/avdelningar (p-värde <0,01) (Tabell 3). 

Tabell 3. Hantering av avvikelser på akutmottagning (n=531) 

Avvikelser  n (%) p-värde 

Hantering av avvikelse, n (%) 
Ej färdighanterad av chefer 

Chef hanterat själv 

Skickat vidare 

 531 (100) 
  96 (18,1) 

245 (46,1) 

190 (35,8) 

<0,001 

 

 

6.4. Fördelning av avvikelser mellan typ av avvikelse och yrkeskategorier 

I kategorin dokumentation, kommunikation och information rapporterade sjuksköterskorna till 

största delen avvikelserna. Det samma när det gällde diagnostik, vård och behandling. I 

kategorin olycksfall/skada så var det undersköterskorna som var de som rapporterat flest 

avvikelser (p-värde <0,001) (Tabell 4). 

Tabell 4. Fördelning av avvikelser mellan typ av avvikelse och yrkeskategori, (n=531) 

 
Diagnostik 

Vård 

Behandling 

   n (%) 

Dokumentation 

Kommunikation 

Information 

    n (%) 

Olycksfall 

Skada 

 

  n (%) 

p-värde 

Sjuksköterskor 

 

Läkare 

 

Undersköterskor 

335 (96,3) 

 
   5 (1,4) 

  
   8 (2,3) 

124 (77,5) 

 
   6 (3,7) 

 
 30 (18,8) 

  5 (21,7) 
 

  1 (4,3) 

 

17 (74,0) 

<0,001 

 

 

Totalt 

 

 

348 (100%) 

 

160 (100%) 

 

23 (100%) 
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6.5 Hantering av avvikelse och typ av avvikelse 

Vanligaste förekommande i alla kategorier av avvikelser var att avvikelsen hanterades av 

chefen själv. De flesta avvikelser som skickats vidare förekom i kategorin Diagnostik, vård 

och behandling. I kategorin Olycksfall/skada hanterades övervägande delen av chefen själv 

Resultatet visar på en signifikant skillnad (p <0,001) (Tabell 5). 

Tabell 5. Hantering av avvikelse och typ av avvikelse (n=531) 

Avvikelser Diagnostik 

Vård 

Behandling 

    n (%) 

Dokumentation 

Kommunikation 

Information 

    n (%) 

Olycksfall 

Skada 

 

    n (%) 

p-

värde 

 

Ej färdighanterad av chefer 

 

Chef hanterat själv 

 

Skickat vidare 

 

   68 (19,5) 

 
 150 (43,1) 

 

 130 (37,4) 

 25 (15,6) 

 

 76 (47,5) 

 

59 (36,9) 

  3 (13,0) 

 

19 (82,6) 

 

  1 (4,4) 

<0,001 

Totalt 348 (100%) 160 (100%) 23 (100%)  

 

   

 

7. Metoddiskussion 

Metoden som användes var en kvantitativ retrospektiv registerstudie.  En retrospektiv studie 

innebär att studien går bakåt i tiden i redan befintliga register med redan insamlade data och 

skedda händelser och försöker förklara samband i nutid genom att studera dåtid. Kvantitativ 

ansats passade bäst till studiens syfte då det ger möjlighet till insamling av större mängd 

material och den passade också att använda när man ville kartlägga förekomster eller besvara 

frågor som fokuserar på att finna orsaker. (Eliasson, 2013; Kristensson, 2014). Om en 

jämförelse görs mellan en retrospektiv studie och en prospektiv studie så anses en prospektiv 

studie ha ett större evidensvärde (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2013). Studiens styrkor 

var att alla inrapporterade avvikelser inom den angivna tidsramen och som behandlade 

patientsäkerhet inkluderades i studien. Insamlandet av data var inte svårt då forskaren hade ett 

gott samarbete med processadministratören för Flexite AHA. Svagheter med metodvalet var 

att forskaren själv läste avvikelserna, identifierade huvudfokus i varje avvikelse och viktig 

information kan ha missats på grund av hur materialet analyserats och värderats. Då inga 

personuppgifter behandlades i avvikelserna gick det inte att följa om patienten drabbats av 

någon vårdskada. Åtgärder som vidtagits utifrån de rapporterade avvikelserna gick inte heller 

att identifiera. Ännu en svaghet som forskaren funderade över var huruvida resultatet var 

representativt för att kunna dra generaliserbara slutsatser då det enligt Hashemi et al. (2009) 

finns det en stor underrapportering av avvikelser vilket gör det svårt att få ett tillförlitligt 

resultat. Signifikans nivån sattes till 0,01 för att minimera risken för typ 1-fel det vill säga om 

slumpen har avgjort hur fördelningen av avvikelserna blev samt hur forskaren analyserat och 

värderat materialet. Polit & Beck (2013) och Kristensson (2014) menar att det viktigt med 

reliabilitet, det vill säga hur tillförlitligt resultatet är och validitet, om studien verkligen mäter 

det den ska mäta. Forskaren anser att studiens resultat är trovärdigt och att den går att 

genomföra om den görs på nytt. 
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga inrapporterade avvikelser vid en akutmottagning. De 

vanligast förekommande avvikelserna som det rapporterades om gällde bristande behandling, 

felprioriteringar, hänvisningar från Medhelp och brister i identitetskontroll av patienter. 

Sjuksköterskor var den yrkeskategori som rapporterade de flesta avvikelserna och läkarna de 

som rapporterade minst. Endast när det gällde hot och våld var undersköterskorna de som 

rapporterat de flesta avvikelserna. Handläggningen av avvikelserna utgjordes till största delen 

av avdelningschefer på den egna kliniken. 

De vanligast förekommande avvikelserna som det rapporterades om var bristande behandling, 

felprioriteringar och identitetskontroll av patienten. Vårdplatsbrist, stickskador och hot från 

patienter och anhöriga var med som en bidragande orsak till att det skedde misstag, vilket 

tidigare studier också redovisar (Hashemi et al., 2010; Jepson, Darling, Kotokowski, Bird, 

Arce, Volturo, & Reznek, 2014; Reznek et al., 2015; Scott et al., 2014; Tighe et al., 2015.). I 

en nyligen gjord enkätundersökning (Socialstyrelsen, 2018) till verksamhetschefer inom 

akutsjukvård kunde man påvisa att verksamheter med bemanningsproblematik upplevde 

större risk för vårdskador än de som hade små eller vissa problem med bemanning. Den 

aktuella akutmottagningen var en av de som ingick i Socialstyrelsens undersökning så 

bemanningsproblematik kan tänkas vara en bidragande orsak till studiens resultat. 

Det var en stor skillnad mellan hur de olika yrkeskategorierna rapporterade avvikelser. 

Sjuksköterskor var den yrkeskategori som rapporterade flest avvikelser. Det stämmer överens 

med tidigare studier som också visade på att det inte bara är egna misstag som rapporteras 

utan att även kollegors misstag rapporteras. (Hashemi et al.,2009; Jylhä, Bates & Saranto, 

2016).  Många väljer dock att inte rapportera avvikelser på grund av en rädsla för att få en 

varning eller en oro i att mista sitt arbete och det är skillnad mellan de olika yrkeskategorier 

hur frekvent man rapporterar en avvikelse (Haschemi et al., 2010; Okafor et al., 2015; 

Schultz, Crock, Hansen, Deakin & Gosbell, A., 2014; Tighe et al., 2005). Flera tidigare 

studier visar på att det är viktigt att ha utbildningsinsatser om nyttan av att skriva avvikelser 

och att utbildningsinsatser krävs inom alla yrkeskategorier. Det är av stor betydelse att skriva 

avvikelser för att inse vilka brister som finns för att kunna arbeta med att förebygga dem och 

minska riskerna för att patienten skall drabbas av vårdskada. (Gallagher et al., 2012; Hobgood 

et al., 2005; Schultz et al., 2014). Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso-och- 

sjukvårdspersonal skyldig att rapportera avvikelser. Det var anmärkningsvärt i studien att 

undersköterskor rapporterat flest avvikelser när det gällde hot och våld och det är en viktig 

aspekt i sammanhanget att ta reda på orsakerna till det. 

De flesta avvikelserna i studien handlades av chefer på den egna kliniken vilket är det 

vanligast förekommande även i andra studier (Blank et al., 2006; Macrae, 2008). Av de 

avvikelser som behandlats av chefer så har det största delen varit de i kategorien diagnostik, 

vård och behandling vilket kan ha ett samband med att de flesta avvikelserna där misstag sker 

fanns i den kategorin. Det som inte kunde ses i studien var vilken åtgärd som gjorts utifrån 

hur de hade hanterats oavsett om cheferna själva hanterat den eller om den skickats vidare. 

Genom att ha ett fungerande system för avvikelsehantering kan de fel och brister som uppstår 

i vården och som kan påverka patienten negativt identifieras och åtgärdas. Det är därför 

angeläget att öka medvetenheten hos all personal om varför det är viktigt att rapportera de 

misstag som sker i vården och det åligger cheferna att ge feedback på resultaten av 

avvikelserna till personalen (Macrae 2008; Schmidt et al., 2003; Okafor et al., 2015). Alla 

landsting i Sverige arbetar med patientsäkerhet och undersöker hur användbart systemet med 

avvikelser egentligen är. Det har framkommit att det finns många olika system när det gäller 
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avvikelsehantering och att hanteringen av dem ser olika ut i de olika landstingen och att vissa 

ifrågasätter om ett sådant system är nödvändigt (Ridelberg et al., 2016). Rapportering av 

avvikelser i någon form är dock nödvändigt för att främja patientsäkerhet. Genom att aktivt 

rapportera avvikelser så arbetar sjuksköterskan mot att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och hindra lidande. Hen ska också utarbeta riktlinjer och använda och sprida 

forskning (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Genom 

att sträva efter att ge den vård och behandling som sjukdom kräver och som varje enskild 

individ har rätt till minskar vårdlidandet för patienten. Att vårda handlar om god vårdetik och 

om att ge patienten en god vård ( Eriksson, 1994). 

 

9. Slutsats 

Sjuksköterskor var den yrkeskategori som rapporterade de flesta avvikelserna och majoriteten 

handlade om bristande behandling, felprioritering, fel vid identitetskontroll. Handläggningen 

av avvikelserna gjordes till största delen av cheferna på akutmottagningen. Ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv är resultatet i studien viktigt för vidare utbildningsinsatser till 

kollegor för att de ska förstå varför det är viktigt att rapportera avvikelser. 

 

 10. Klinisk nytta  

Genom utbildning och kunskap om ett fungerande system för avvikelsehantering till alla 

yrkeskategorier kan patientsäkerheten ökas. Brister som upptäcks kan åtgärdas och antalet 

vårdrelaterade misstag kan minska. För den specialistutbildade sjuksköterskan är 

förbättringsarbete en allt viktigare del av arbetet. Förhoppningen är studiens resultat kommer 

att leda till ett fortsatt kliniskt kvalitetsarbete för en säker vård och genom utbildningsinsatser 

få personalen att erhålla en ökad förståelse för nyttan med att skriva avvikelser. Fortsatt 

forskning bör inriktas på hur och om patienten blivit drabbad av någon form av vårdskada och 

hur följsamhet till rutiner ser ut. 
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