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1. Abstract 

 

Introduktion:  Patientsäkerhetsarbete syftar till att förebygga vårdskador. En 

viktig del i denna process är informationsinhämtandet. Tidigare 

forskning i ämnet har varit inriktat på att hämta denna information 

från i första hand ordinarie vårdpersonal.   

Syfte:  Denna uppsats syftar till att undersöka de patientsäkerhetsmässiga 

erfarenheter som läkarstudenter gör under sin tidiga VFU.   

Material & Metoder: 

277 rapporterade säkerhetsföreteelser granskades med directed 

content analysis där NCC MERPs Index för att kategorisera 

vårdmisstag tjänade som teoretiskt ramverk. En ny modifierad 

taxonomi för att indela rapporterna etiologiskt utvecklades även ur 

en metod som Socialstyrelsen utvecklat.    

Resultat: Läkarstudenter rapporterar främst patientsäkerhetsmässiga risker 

även om vissa allvarliga negativa händelser även fanns 

rapporterade. Rapporterna handlar framför allt om enklare 

processer och skeenden som är överskådliga och lättbegripliga.  

Diskussion: Läkarstudenterna är antagligen färgade av sitt utifrånperspektiv när 

de på sin tidiga VFU gör sina patientsäkerhetsmässiga 

erfarenheter. Detta utifrånperspektiv kan ses både som en fördel 

och som en nackdel. Det är sannolikt att det faktum att studenterna 

genomgått samma utbilning bidrar till en rapporteringsbias.  

Slutsats: Läkarstudenter gör under sin tidiga VFU patientsäkerhetsmässiga 

iakttagelser och reflektioner. De rapporterar i huvudsak enkla och 

överskådliga risker snarare än komplicerade utdragna 

patientsäkerhetsmässiga förlopp.  
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2. Använda förkortningar 

 

IOM Institute of Medicine 

NCC MERP National Coordinating Council for Medical Error Reporting and Prevention 

PVK perifer venkateter 

VFU verksamhetsförlagd utbildning 
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4. Inledning 
 

 

4.1  Allmänt om patientsäkerhet 

Precis som i alla system där människa och teknik interagerar är vårdverksamhet förknippad 

med risker [1]. Patientsäkerhetsarbetet, syftar till att förebygga eller lindra följden av 

vårdskador, vilka definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården” [2]. Man brukar säga att ett gott patientsäkerhetsarbete 

vilar på tre olika ben: (1) att identifiera risker och faror, (2) förbättring, implementering och 

utvärdering av det operativa patientsäkerhetsarbetet samt (3) att sträva mot att involvera 

medarbetarna och på så sätt skapa en patientsäkerhetsmässig kultur på arbetsplatsen [3-6]. 

  

4.2 Patientsäkerhetens utveckling i Sverige 

Historiskt sett kan man hävda att säkerhetsarbetet inom vården varit lågprioriterat[7]. Ämnet 

har dock de senaste årtiondena aktualiserats och startskotten för denna uppgång tycks vara 

Institute of Medicine (IOM) rapport ”To Err is Human – Building a Safe Health System” [8]. 

IOM kunde i rapporten sätta siffror på de merkostnader och det lidande som de undvikbara 

vårdskadornas medförde för patienter, sjukvårdspersonal och samhället. Till exempel 

redovisas att antalet människor i USA som dog på grund av vårdskador låg i paritet med 

dödstal från trafikolyckor eller bröstcancer. Rapporten innehöll även konkreta 

implementeringsuppmaningar till hälso- och sjukvården för såväl strukturella, kontextuella 

och processinriktade förändringar [7].  

I Sverige tog patientsäkerhetsarbetet fart en bit in på 2000-talet med aktiva insatser från bland 

annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen [7]. Socialstyrelsen 

genomförde den första övergripande vårdskadestudien i Sverige 2007 [9] och SKL tog året 

därpå fram ett så kallat evidensbaserade åtgärdspaket för den svenska hälso- och sjukvården 

för områden som fallskador, trycksår, läkemedelsfel i vårdens övergångar och vårdrelaterade 

infektioner [10]. År 2011 trappades patientsäkerhetsarbetet ytterligare upp genom en ny 

patientsäkerhetslag [2] och samma år gjordes en överenskommelse mellan regeringen och 

SKL om en prestationsbaserad ersättning till de landsting som genomför vissa aktiviteter och 

når vissa patientsäkerhetsmässiga mål [11].  
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4.3 Örebro universitets läkarstudenters patientsäkerhetsmässiga erfarenheter 

Tidigare har den patientsäkerhetsmässiga forskningen samlat data från den ordinarie 

vårdpersonalen erfarenheter. Läkarstudenter har, som alla vårdsstudenter, en hel del 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som syftar till att studenterna skall förbättra sina 

kliniska kunskaper och färdigheter. Under sin VFU har studenterna möjlighet att observera 

patientsäkerhetsmässiga företeelser. I slutet av termin 4, efter totalt 5 veckors VFU, har 

läkarstudenterna vid Örebro universitet som obligatorisk uppgift att lämna en skriftlig 

patientsäkerhetsrapport om 350-450 ord. Rapporterna utgör diskussionsunderlaget för ett 

seminarium om patientsäkerhet och skall omfatta en erfaren patientrisk, ett 

patientsäkerhetstillbud eller en patientsäkerhetsmässig negativ händelse.  

 

5. Syfte  

Uppsatsen syftar till att systematiskt sammanställa de patientsäkerhetsmässiga iakttagelser 

som läkarstudenter vid Örebro universitet gör under sin VFU. Hur ser rapporteringen ut? Vad 

är den vanligaste orsaken till de inrapporterade företeelserna? Vad är det allvarligaste som 

rapporteras?  

 

6. Material & Metoder  
 
6.1  Allmänt om patientsäkerhet 

Denna uppsats undersöker de obligatoriska patientsäkerhetsrapporter som läkarstudenterna 

vid Örebro universitet lämnat mellan HT2012 – HT2014, totalt fem terminer.  

 

 

 

6.2 Metoder 

De metoder som används i denna uppsats kan beskrivas som en fyrstegsraket: 

1. Först anläggs en kvalitativ ansats där data sorteras in enligt directed content analysis längs 

två dimensioner (effekt och etiologi). 

2. Genom denna analysmetod genereras, via en hermeneutisk metod, en ny modifierad 

taxonomi för den etiologiska dimensionen.  

3. Denna nya etiologiska taxonomi får därefter tjäna som nytt ramverk i en ny directed 

content analysis.  
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4. Resultatet av den taxonomiska indelningen, dels enligt den nya taxonomin (etiologisk 

indelning) och dels enligt den tidigare valda effekttaxonomin, presenteras därefter mer 

deskriptivt i tabellform.  

 

6.2.1 Directed content analysis  

Directed content analysis är en metod som går ut på att man försöker sortera in den 

datamängd som ska analyseras utifrån ett redan utvecklat teoretiskt ramverk [12]. Det finns en 

uppsjö av föreslagna teoretiska ramverk kring vilka patientsäkerhetsaspekter kan sorteras efter 

[13]; allt ifrån filosofisk-ontologiska taxonomier [14] till mer praktiska, operativt 

processinriktade indelningar [7]. Anledningen till att så många taxonomier existerar parallellt 

är förmodligen dels att patientsäkerhetsämnet är tvärvetenskapligt och dels att forskningsfältet 

är relativt ungt och att givna indelningssystem därför ännu inte utkristalliserats.  

I denna uppsats kategoriserades patientsäkerhetsrapporterna längs två dimensioner. 

Kategoriseringen gjordes konklusivt så att varje företeelse endast sorterades in i en kategori 

per dimension. Företeelserna kategoriserades enligt dels enligt effektdimensionen (d.v.s. 

eventuell eller faktisk skada på patienten) och dels enligt företeelsens bakomliggande orsaker. 

För att uttrycka det i mer vedertagna medicinska termer kan man säga att det för varje 

patientsäkerhetsrapport söktes att bestämma den patientsäkerhetsmässiga ”etiologin” samt att 

kategorisera ”symptomens allvarlighetsgrad”. 

Som taxonomi för att utvärdera företeelsens effekt användes MERPs Index for Categorizing 

Medication Errors. (se Bilaga 1) Företeelserna kategoriserades med directed content analysis 

enligt NCC MERPs algoritm (se bilaga 2) och tilldelades därmed en av följande kategorier 

”risk” (kategori A), ”tillbud” (kategori B-D) eller ”negativ händelse” (kategori E-H). 

Generellt sett användes en konservativ bedömning, särskilt i de fall där företeelsens effekt för 

patienten inte direkt kunde utläsas.   

För att kategorisera företeelsens bakomliggande orsaker användes den metod som 

Socialstyrelsen använder sig av i sin handbok ”Riskanalys & Händelseanalys: Handbok för 

patientsäkerhetsarbete” [15]. Socialstyrelsens metod går ut på att förstå först (1) vad som 

inträffat, (2) varför det inträffat och för att sedan förstå (3) hur en framtida upprepning av det 

inträffade kan förhindras. 

Metoden börjar med en händelseanalys/riskanalys av en avvikelse/risk i en kronologisk 

händelsekedja/processkedja bestående av olika delhändelser/ delprocesser. När man 

identifierat delhändelserna/delprocesserna i en händelse/risk kan man sedan analysera 

felhändelserna eller riskera genom att upprepade gånger ställa sig frågan ”varför?”. De 
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bakomliggande orsakerna kan sedan kategoriseras i fem orsaksområden: (1) Kommunikation 

& Information, (2) Utbildning & Kompetens, (3) Omgivning och organisation, (4) Teknik, 

utrustning & apparatur och (5) Procedurer/rutiner & Riktlinjer. Indelningen i de olika 

huvudkategorierna sker genom att besvara slutna frågor med ”ja” respektive ”nej” enligt ett 

särskilt protokoll. Om svaret blir ”ja” på en huvudkategorifråga finns ett antal kompletterande 

underfrågor i varje huvudkategori. Dessa underfrågor har till uppgift att mer precist ringa in 

orsaken till avvikelsen.[15] 

Denna uppsats hade som nämnt från början avsikten att koda in alla läkarstudenters 

patientsäkerhetsrapporter enligt directed content analysis där Socialstyrelsens modell skulle 

tjäna som teoretiskt ramverk. Det insågs dock att denna modell inte lämpade sig väl för 

ändamålet. Anledningen till detta var att Socialstyrelsens modell är anpassad till att 

”utredaren” är väl förtrogen med vårdinrättningens praktiska vårdarbete samt har en god 

insikt i själva processen där felet begåtts [15]. Läkarstudenterna författade, helt i linje med 

anvisningarna, kortfattade rapporter och det visade sig också, kanske föga förvånande med 

tanke på att läkarstudenterna torde sakna dessa kringkunskaper, att rapporterna inte innehöll 

den mängd information som var nödvändig för att kunna använda denna modell på ett adekvat 

sätt och därmed hitta en etiologisk förklaring till det som inträffat. 

 

6.2.2 Användandet av hermeneutisk metod för att utveckla en ny taxonomi 

I ett försök att hitta ett mer lämpligt indelningssystem för patientsäkerhetsrapporterna anlades 

därför ett friare hermeneutisk forskningsperspektiv. Att anlägga ett hermeneutiskt perspektiv 

till grund för att bättre förstå inrapporterade säkerhetsrapporter [16] i syfte att därefter 

utveckla en ny taxonomi är inte nytt [17]. 

Hermeneutik är en humanvetenskaplig förklaringsmodell samt en forskningsmetod, eller 

snarare sagt en forskningsprocess, där tolkningen står i centrum. Historiskt sett var det texter, 

ofta religiösa sådana, som tolkades enligt hermeneutiska metoder [18], men numer används 

hermeneutiska modeller för att förstå även andra mänskliga fenomen [19].  

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelsen. Förförståelsen är den kunskap, de 

erfarenheter och de tankemönster som forskaren, d.v.s. uttolkaren, har med sig inför att denne 

uttolkar det fenomen som undersöks. Olika individer har olika förförståelse det är 

anledningen till att samma observerade fenomen kan ge upphov till olika uttolkningar. 

Den dynamiska forskningsprocessen där förståelsehorisonten gradvis utvidgas, det vill säga 

där förförståelsen via uttolkningen leder blir till en ny förförståelse som i sin tur påverkar 

nästa uttolkande och så vidare, brukar beskrivas som den hermeneutiska spiralen.  Likt en 
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spiral som varv efter varv återvänder till sitt ursprungliga läge, dock med en viss 

djupledsförskjutning, fördjupas kunskapen om de studerade objekten gradvis vartefter 

forskningsprocessen fortskrider. Studenternas erfarenheter blev, i och med att de sätts på pränt 

och blir till skrivna rapporter, föremål för potentiell hermeneutisk tolkning och det var enligt 

denna beskrivna kvalitativa hermeneutiska metod som patientsäkerhetsrapporterna 

granskades.  

Allt eftersom patientsäkerhetsrapporter bearbetades och tolkades vidgades 

förståelsehorisonten och denna nya förståelsehorisont tjänade som ny förförståelse för vidare 

uttolkningar av rapporterna. Gradvis växte ur den hermeneutiska processen fram en ny 

taxonomi som, förhoppningsvis, lämpade sig bättre för att kategorisera datamängden. 

Processen styrdes just av principen att hitta lämpliga kategorier som på ett adekvat sätt kunde 

fånga företeelsens kärna [20]. 

 

6.3 Etiska överväganden 

Läkarstudenterna som författat de patientsäkerhetsrapporter som granskats har inte explicit 

gett sitt godtycke till detta. Att texterna ändå får vara föremål för granskning i denna uppsats 

motiveras av dels det faktum att rapporterna utgjort diskussionsunderlag för ett öppet 

seminarium vid ett svenskt universitet och dels att rapporterna anonymiserats så att varken 

författare eller vårdinstitution kan identifieras.  

 

7. Resultat 

7.1 Allmänna resultat 

Efter att ha sorterat bort en uppsats, eftersom den inte handlade om patientsäkerhetsmässiga 

aspekter utan mer redogjorde för etiska aspekter kring palliativ vård, återstod 236 uppsatser. 

Vissa av rapporterna beskrev fler än en patientsäkerhetsmässig företeelse. I de fall där det 

tydligt gick att urskilja fler än en avgränsad företeelse i rapporten delades rapporten upp så att 

varje enskild företeelse blev föremål för granskning. Total kunde 277 rapporterade företeelser 

identifieras ur de 236 rapporterna. Antalet företeelser per rapport redovisas i tabell 1.   
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Tabell 1. Antalet identifierade företeelser som varje rapport innehöll 

 

 

7.2 Inkodning enligt MCC MERPs algoritm  

De 277 olika företeelser blev föremål för granskning enligt de metoder som tidigare 

redovisats genom att kategoriseras enligt NCC MERPSs algoritm (se bilaga 2). Resultatet 

kan ses i tabell 2.  

  

Antal 

företeelser

/ rapport 

antal procent 

(n=236) 

1 206 87,3% 

2 19 8,1% 

3 10 4,2% 

4 1 0,4% 

TOTALT 236 100,0 % 
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Tabell 2. Resultat av konklusiv kategorisering enligt NCC MERPs algoritm 

NCC MERP 

Index 

Antal 

 

Procent 

n=277 

A – risk 157 55,7% 

B – tillbud som inte når patienten 37 13,4% 

C – tillbud som ej orsakat skada 38 13,7% 

D – tillbud som ej orsakat skada (konstaterad efter övervakning) 6 2,2% 

E – negativ händelse som orsakat tillfällig skada 25 9,0% 

F – negativ händelse som orsakat inläggning/förlängd sjukhusvistelse 9 3,2% 

G – negativ händelse som orsakat/bidragit till permanenta skador 0 0,0% 

H – negativ händelse som krävt livsuppehållande åtgärder 4 1,4% 

I – negativ händelse som orsakat/bidragit till dödsfall 1 0,4% 

TOTALT 277 100,0% 

  

Ett urval av de allvarligaste inrapporterade företeelserna redovisas mer i detalj nedan:   

(Kategori C):En läkare ger inte en patient med bortopererat öga körförbud. 

Läkaren tycker att patienten behöver kunna köra eftersom denne bor på 

landet.  

(Kategori E): En sjuksköterska blandar ihop en sårvårdsvätska (kanske ett 

lim) med en preparerad intravenös medicindos och injicerar således lim in 

i patientens PVK. [Ur rapporten går att utläsa att patienten blev skadad 

men inte hur stor skadan blev.] 

(Kategori F): En patient med kognitiv svikt och diabetessjukdom skickas 

hem från sjukhusavdelning utan vårdplanering och återkommer därför till 

sjukhuset igen då medicineringen inte kunnat skötas adekvat 

(Kategori F): En patient med kronisk myeloisk leukemi drabbas av en 

vårdrelaterad infektion (enterobacter) via en osteril PVK. 

(Kategori F): Ett röntgensvar feltolkas av en röntgenläkare så att ett 

dränage endast sätts unilateralt. Den behandlande läkaren studerar, efter 

att vidtagen åtgärd inte gett önskat resultat, röntgenbilderna på nytt och 

finner ett bilateralt engageman. 

(Kategori F): Patient som deltar i en fas-II studie av ett nytt 

antikoagulantia drabbas av en sällsynt biverkning (compartment syndrome 

i ena benet). Inkommer därför till akuten där läkaren tolkar symptomen 

som en djup ventrombos och därför sätter in fragmin. Patienten 

återkommer till akuten följande dag och på röntegen upptäcks 

compartmentsyndromet och patienten opereras akut. 

(Kategori F): En patient med calicisymptom placeras på en fyrsal med tre 

andra. Samtliga patienter på rummet smittas tillsammans med viss 

avdelningspersonal. 

(Kategori F): Brist i återbesöksrutiner gör att en patient kallas till ett 

återbesök för en postoperativ såromläggning en månad i stället för en 

vecka efter operationen. Såret är infekterat och patienten måste 

återopereras 

(Kategori H): En patient med nydiagnosticerad hjärtarytmi får inte 

resultaten via sin vårdcentral och får sedan akut hjärtstopp men överlever 

efter hjärt- lungräddning och defibrillatorbehandling i ambulans 

(Kategori H): Patient med kronisk obstruktiv lungsjukdom som ordinerats 

fem olika inhalationsmediciner  (vissa med samma verkningsmekanism) tar 

sina mediciner på måfå vid behov eftersom hon inte vet vilka som skall tas 

vid vilket tillfälle försämras i sin sjukdom och får läggas in på avdelning. 
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(Kategori H): En patient med psykiatriska besvär tar 37 (sic!) tabletter om 

dagen enligt vad denne tror är en korrekt ordinationslista men som 

troligtvis är en felackumulerad lista. Medicinerna sätts ut när patienten 

kommer in på avdelning men patientens anhörig berättar att patienten varit 

i stort sett okontaktbar de senaste månaderna. 

(Kategori I): En synligt infekterad PVK hos en döende patient byts ej 

eftersom patienten är just döende. Vårdpersonal hänvisar till att patienten 

är döende och måste ”dö av någonting”. [Ur rapporten framgick inte om 

denna vårdrutinbrist verkligen kausalt orsakade patientens död, dock kunde 

man urskilja att det fanns en bakomliggande intention, eller åtminstone en 

ökad motivation, att medvetet bryta mot uppställda vårdrutiner.]  

 

7.3 Utveckling av en ny etiologisk taxonomi och inkodning enligt densamma.    

Resultatet av den hermeneutiska forskningsprocessen som syftade till att kategorisera in de 

rapporterade patientsäkerhetsföreteelserna enligt etiologi resulterade i en ny etiologisk 

taxonomi. Eftersom många inrapporterade patientsäkerhetsaspekter gällde just 

medicineringsprocesserna, som visserligen skulle kunna sorteras in under Socialstyrelsens 

punkt (5) Procedurer/rutiner & Riktlinjer, bestämdes det att dessa skulle kategoriseras i en 

egen huvudrubrik; medicineringsfel. Den nya taxonomin bygger på Socialstyrelsens indelning 

enligt de fem orsaksområdena men har även, just med hänsyn till att så många rapporter 

handlade om specifikt medicineringsfel, inspirerats av tidigare föreslagna processinriktade 

medicineringsfelstaxonomier där man betraktat alla de delprocesser som utgör hela 

medicineringskedjan. [21]  

Den nya etiologiska taxonomin redovisas i nedanstående tabell. Taxonomin består av sex 

huvudkategorier och som alla har varsina underkategorier. Tabellen är ordnad i fallande 

frekvensordning enligt huvudkategorier och därefter enligt underkategorier.   
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 Tabell 3. Resultat av konklusiv etiologisk kategorisering.  Resultatet redovisas i fallande ordning 

enligt huvudkategorierna och sedan underkategori.  

HUVUDKATEGORI/Underkategori Antal 

 

Frekvens 

(%) 

1.    VÅRDRUTINER/-PROCEDURER   

    1.1  Hygienrutiner 36 13,0% 

    1.2  Diagnostik & behandling 20 7,2% 

    1.3  Patientidentifikation (se även 2.2) 15 5,4% 

    1.4  Trycksår (upptäckt och handläggning) 4 1,4% 

    1.5  Användning av mobiltelefoner 3 1,1% 

    1.6  Vårdrutiner/-procedurer(UNS) 1 0,4% 

TOTALT VÅRDRUTINER/PROCEDURER 79 28,5% 

2.   KOMMUNIKATION (UNS)   

    2.1  Mellan avdelningar (inkl. landsting-kommun, landsting-landsting) 24 8,7% 

    2.2  Läkare/Vårdpersonal-patient 18 6,5% 

     2.3  Inom vårdlag  12 4,3% 

     2.4  Mellan vårdlag  5 1,8% 

     2.5  Kommunikation (UNS) 2 0,7% 

TOTALT KOMMUNIKATION 61 22,0 % 

3.    ORGANISATION   

     3.1  Överbeläggning/Underbemanning 41 14,8% 

     3.2  Layout 11 3,9% 

     3.3  Schemaläggning 6 2,2% 

     3.4  Organisationskultur 1 0,4% 

TOTALT ORGANISATION 59 21,3% 

4.      MEDICINERINGSFEL   

     4.1  Prepareringsfel 25 9,0% 

     4.2  Förskrivningsfel 9 3,1% 

     4.3  Monitoreringsfel (”Tar patienten medicinen enligt ordination?”) 7 2,5% 

     4.4  Administreringsfel 5 1,8% 

TOTALT MEDICINERINGSFEL 46 16,6% 

5.    UTBILDNING (UNS)   

     5.1  Implementeringsproblem (ex. i samband med    nytt IT-stöd) 10 3,6% 

     5.2  ”Ny på jobbet”-problematik 7 2,5% 

     5.3  Patientutbildning (ex. rökstopp) 1 0,4% 

     5.4  Utbildning (UNS) 1 0,4% 

TOTALT UTBILDNING 19 6,9% 

6.    TEKNIK   

    6.1  IT-stöd (se även punkterna 3.1 och 6.1) 6 3,2% 

     6.2  Fel på vårdhjälpmedel (rollator, larm, syrgastub) 3 1,1% 

     6.3  Felinställd utrustning 1 0,4% 

TOTALT TEKNIK 10 4,7% 

TOTALA ANTALET PATIENSÄKERHTESASPEKTER n=277 100,0 % 
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8. Diskussion 

 

8.1 Patientsäkerhetsföreteelsernas effekt för patienten 

Läkarstudenterna rapporterade i huvudsak om patientsäkerhetsmässiga risker. Det är 

helt i linje med patientsäkerhetslogik där patientsäkerhetsrisker är betydligt vanligare 

än patientssäkerhetstillbud som i sin tur är mer vanliga än patientsäkerhetsmässiga 

negativa händelser[22].  

Man kan notera att antalet företeelser som inordnats under D-kategorien i NCC MERPS Index 

kanske är lägre än väntat. Anledningen till detta är förmodligen att en sortering under dessa 

kategorier kräver information om resultatet av en patientövervakning, därefter en utvärdering 

av patientens eventuella skador och därefter ett konstaterande att händelsen inte orsakat 

skada. För att kunna utföra denna process korrekt krävs tid och resurser Denna process är 

förstås både tids- och resurskrävande för att den ska kunna göras korrekt; man får väl anta att 

läkarstudenternas underrapportering av dess fall beror på just brist på tid, insikt och resurser. 

Utdragen från de mer detaljerade visar att läkarstudenterna kunnat redogöra även för 

allvarliga patientsäkerhetshändelser. Det fall som tilldelats I-kategorin belyser förstås den 

etiska aspekten kring vård av döende patienter men pekar även på organisationskulturens 

betydelse för efterföljandet av korrekta vårdrutiner. Som nämnt framgick det av rapporten inte 

om patienten just avled till följd av det medvetna valet som vårdpersonalen gjorde då de 

förbisåg att byta PVK trots att den var synligt infekterad. Enligt MCC MERPs index kan dock 

händelser som kan ha bidragit till en patients död katigoriseras in under I-kategorin och därför 

bedömdes det alltså lämpligt att indela händelsen här. 

 

8.2 Patientsäkerhetsföreteelsernas etiologiska indelning 

Inkategoriseringen enligt den nya etiologiska taxonomin visade att studenterna i huvudsak 

rapporterade om bristande vårdrutiner (28,5%). Huvuddelen av dessa 

patientsäkerhetsföreteelser handlade om brister i hygienrutiner. Läkarstudenterna rapporterade 

att vårdpersonal slarvade med basala hygienrutiner, såsom desinficering och i att bära lämplig 

klädsel, men även att hygienrutinerna inte följdes vid mer specifika vårdprocedurer 

(exempelvis vid byte av PVK eller såromläggning). Ofta uppgav läkarstudenterna att 
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överbeläggningar var orsaken till hygienslarvet; att personalen helt enkelt inte hade tid att 

ägna sig åt hygienen. Andra förklaringar var att personalen nog hade tid att se till att 

hygienrutinerna efterföljdes men att organisationskulturen på vårdavdelningarna inte 

tillräckligt premierade ett sådant beteende. Läkarstudenterna vid Örebro universitet, som 

redan tidigt på läkarutbildningen blivit drillade i hygienrutiner, reagerade på att 

hygienrutinerna inte efterföljdes men kände oftast att organisationsklimatet inte tillät dem att 

påpeka det för vårdpersonalen.  

Kommunikationsfel (22,0%) var en annan viktig punkt som läkarstudenterna tog upp. Ofta 

gällde det kommunikationsbrister mellan olika vårdavdelningar då patienterna överfördes från 

en avdelning på sjukhuset till en annan, men många rapporterade diskuterade mer strukturella 

kommunikationsfrågor (exempelvis om vem som egentligen har det huvudsakliga 

vårdansvaret för patienter som erhåller vård från många olika vårdinrättningar parallellt).  

Många studenter identifierade också olika organisatoriska brister (21,3%). Här rapporterade 

studenterna främst om personal- och platsbrist. Läkarstudenterna tyckte att personalbristen 

orsakade stress på avdelningarna och att denna stress utgjorde en patientsäkerhetsmässig risk. 

När det gällde platsbristen kritiserade läkarstudenterna framför allt upplägget med 

satellitpatienter. Läkarstudenterna, som kanske inte var vana med att vårdmässigt 

kompromissa för att få den kliniska verkligheten att gå ihop, rapporterade om just de 

patientsäkerhetsmässiga risker som detta förfarande kunde resulterade i.  

De rapporterade medicineringsfelen (16,6%) bestod i huvudsak av så kallade 

medicinprepareringsfel. Det helt dominerande inslaget här var handskriftsuttolkningen som 

sjuksköterskor var tvungna att göra av läkarnas ordinationslister och som därmed gav upphov 

till potentiella risker, tillbud och negativa händelser. Dessa rapporter var som mest frekventa 

bland de tidigare studentkullarna medan studenterna i den senaste studentkullen (HT2014) 

knappt rapporterade om detta alls. Förklaringen ligger förmodligen i att 

handskriftsuttolkningar vid USÖ blivit överflödig i och med införandet av den elektroniska 

läkemedelsmodulen. Studenterna rapporterade även om risken att förväxla läkemedel vid 

preparering av medicinerna.  

Studenterna på de senare studentkullarna, som genomgått sin VFU strax efter att detta 

program börjat användas rapporterade, kunde istället rapportera om de 

implementeringsproblem som uppkommit i och med övergången till det nya 
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läkemedelssystemet. Enligt den nya etiologiska taxonomin sorterades dessa företeelser in 

under kategorin Utbildning, som totalt utgjorde 6,9% av rapporternas företeelser. Logiken 

bakom denna kategorisering var att dessa implementeringsproblem åtminstone delvis skulle 

kunna avhjälpas om läkarna fått en gedigen fortbildning i det nya IT-systemet. Även ”ny-på-

jobbet”-problematik sorterades in under utbildning. 

En primär teknikaspekt hade 4,7% av alla rapporterade företeelser.  Här var det framför allt 

klagomål på den IT-miljö som läkarna arbetar i. Läkarstudenterna rapporterade att IT-

systemen var för många men dock överlappande, krångliga och ålderdomligt designade och 

att detta i sig utgjorde en patientsäkerhetsrisk då detta ledde till att läkarna blev stressade.   

En annan sak som framgår ur rapporterna är just sjuksköterskans roll som skyddsbarriär. 

Särskilt i medicineringsrutinerna kan man se att sjuksystrarna utgör en skyddsbuffert då de 

med sin erfarenhet kan hindra att vårdtillbud kan bli potentiella negativa händelser som skulle 

resulterat i vårdskada. Problemet är förstås då denna skyddsbarriär är försvagad exempelvis 

vid de tillfällen då sjuksköterskan i fråga är ny på jobbet. Detta kan, som illustrerades i 

exemplet med förväxlingen mellan sårvårdsvätskan och den preparerade intravenösa 

medicinen, ha potential att orsaka vårdskador. 

  

8.3 Uppsatsens styrkor 

Uppsatsens styrkor ligger i att kunskapsinhämtningen kommer just ifrån läkarstudenter som i 

sin förförståelse kan antas vara är oberoende, utifrån kommande och ”naiva”. Denna unika 

förförståelse tillåter i så fall att studenternas iakttagelser och betraktelser av 

patientsäkerhetsmässiga aspekter kommer att göras på ett sätt som ordinarie personal, som 

kanske blivit hemmablinda för och tillvanda vid ett visst inadekvat sätt att utföra exempelvis 

en vårdrutin, inte har möjlighet att göra. Läkarstudenterna identifierar i sin naivitet uppenbara 

systemfel (”Varför fungerar inte kommunikationen mellan sjukhus-primärvård-kommun på 

ett bra sätt?” eller ”Varför spritar inte personalen sina händer innan och efter träffen med 

patienten?” och ”Varför finns det inget smartare och mer användarvänligt IT-stöd”?) och detta 

är förstås en styrka.  

En annan styrka som uppsatsen har är att den bygger på vedertagna taxonomier, med tillägget 

att den etiologiska taxonomin fick omarbetas en smula för att bättre passa rapporternas natur. 
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Att använda vedertagna taxonomier, trots att dessa är relativt nyutvecklade och därför ändå 

behöver mer tid att prövas, ger reliabilitet till uppsatsen.  

8.4 Uppsatsens svagheter 

Uppsatsens svaghet ligger just i att de observationer som rapporterats saknar den 

informationsmängd som skulle krävas för en ordentlig risk- eller händelseanalys. Försöket att 

kategorisera observationerna längs en etiologisk axel förlorar därmed lite av sin kraft. 

Resultatet blir att den nyutvecklade etiologiska taxonomin blir övergripande och mer 

deskriptiv än just etiologisk; med andra ord tenderar taxonomin snarare att besvara frågan vad 

som inträffat snarare än just varför något inträffat.   

Observationernas representativitet för att beskriva en objektiv och sammansatt verklighet bör 

kommenteras närmare. Materialet ha givetvis vara föremål för en massa skevheter. En sådan 

skevhet skulle förstås kunna vara rapporteringsbias. Det går inte att utesluta att studenterna 

rapporterat in företeelser som är exempelvis lätta att skriva om eller att rapporterna likriktats 

genom att alla studenter varit med på samma föreläsning. Som man kanske förväntat sig har 

läkarstudenterna överrapporterat korta, okomplicerade och lättbegripliga 

patientsäkerhetsföreteelser och därmed underrapporterat utdragna, komplexa och 

svårbegripliga förlopp. Detta har bäring på uppsatsen eftersom vårdens förlopp i många fall 

bättre beskrivs med just det senare. En annan sak som kan ha bidragit till en eventuell 

rapporteringsbias är förstås den utbildning, som är samma för alla studenter, de fått via 

Örebro Universitet. De tidigare terminerna är mer teoretiskt inriktade men har även dessa 

inslag av enkla praktiska vårdmoment och rutiner. Att dessa rutiner lärts ut by the book enligt 

de korrekta rutinerna för studenterna kan naturligtvis påverka förförståelsen för uttolkningen 

av de patientsäkerhetsmässiga erfarenheterna. Den kognitiva dissonans som potentiellt 

uppstår då man inser att personal i den kliniska vardagen ofta, mer eller mindre medvetet, 

väljer att inte efterfölja de korrekta rutiner som man precis lärt sig kan förstås antas vara en 

stark drivkraft för att rapportera om just dessa saker och skulle således bidra till att materialet 

får en rapporteringsbias.  

Angående reliabiliteten av hermeneutiska metoder för att utveckla nya taxonomier kan man 

för att få en fingervisning om detsamma genom att ställa sig frågan: ”Skulle olika forskare 

med samma metod (samma taxonomi) komma fram till samma resultat”? [17]. För att kunna 

besvara denna fråga, d.v.s. om olika forskare skulle kategorisera på samma sätt, skulle man 
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givetvis bättre behöva specificera villkoren just den taxonomiska indelning som gjorts. Detta 

kan givetvis vara föremål för framtida forskning; att definiera taxonomin bättre, samt att även 

fortsätta att sortera läkarstudenternas patientsäkerhetsmässiga erfarenheter för att se om 

taxonomin håller även i framtiden.  

En annan framtidsfråga är förstås om läkarstudenternas erfarenheter verkligen kan bidra till 

vårdens praktiska och faktiska patientsäkerhetsarbete. Då läkarstudenterna i de flesta fall inte 

vågat konfrontera den ordinarie vårdpersonalen när de upptäckt patientsäkerhetsmässiga 

brister är nog villkoret för att de ska kunna delge denna information att organisationskulturen 

förbättras på ett sätt så att studenterna blir mer motiverade att bli ”whistle-blowers”. En annan 

väg som skulle kunna sänka vidarerapporteringströsklarna skulle förstås vara om 

läkarstudenterna anonymt skulle kunna anmäla missförhållanden. 

 

9. Slutsatser 

Läkarstudenterna rapporterar enklare patientsäkerhetsmässiga företeelser och då i huvudsak 

patientsäkerhetsrisker. Men här finns även exempel på mer utdragna vårdförlopp som 

resulterat i mer allvarliga vårdskador för patienterna. Läkarstudenterna rapporter handlar mest 

om brister i vårdrutiner (främst hygienrutiner) följt av kommunikationsbrister och 

organisationsbrister (då i form av överbeläggnings- och underbemanningsproblem samt 

problem som uppstår då patientansvaret inte är tydligt definierat).  

10. Tack till 

Ett stort tack riktas till dr Mikael Hasselgren vid Örebro universitet för god handledning och 

stort tålamod. 
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12. Bilageförteckning 

Bilaga 1:  NCC MERPs index för att kategorisera vårdmisstag  

Bilaga 2:  NCC MERPs algoritm för att kategorisera vårdmisstag 
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Bilaga 1.  

NCC MERPs INDEX FÖR ATT KATEGORISERA VÅRDMISSTAG 
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BILAGA 2.  

NCC MERPs ALGORITM FÖR ATT KATEGORISERA VÅRDMISSTAG 

 

 

 


