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Sammanfattning 

Drygt 95 000 barn vårdas på sjukhus i Sverige varje år och studier indikerar att vårdskador 

är betydligt vanligare hos barn än hos vuxna. Bland annat till följd av komplicerade 

dosberäkningar för läkemedel och barns lägre förmåga att förklara sina symtom som gör det 

svårare att ställa diagnos. Syftet med litteraturöversikten är att kartlägga det internationella 

forskningsläget om vårdskador i omvårdnaden av barn inom somatisk slutenvård. 

Litteraturöversikten baseras på sökningar i databaserna PubMed och CINAHL och i 

resultatet inkluderas tolv artiklar. Vårdskador hos barn identifierades där med 

självrapportering av sjukhuspersonal samt metoderna markörbaserad journalgranskning och 

direkt observation. Beroende på metod och använda definitioner skiljde sig antalet 

identifierade vårdskador hos barn kraftigt åt mellan dom olika studierna. Det är ett allmänt 

problem för forskningsområdet och försvårar slutsatser och jämförelser mellan studier. Trots 

det bidrar metoderna med mycket användbar information som är nödvändig i ett aktivt 

arbete för att minimera antalet vårdskador. 

Nyckelord: Direkt observation, Markörbaserad journalgranskning, Omvårdnad, 

Patientsäkerhet, Självrapportering, Vårdkvalitet 

 

Abstract 

More than 95 000 children are annually receiving care in Swedish hospitals and studies 

indicates that adverse events are more common for children than adults. Among the reasons 

are complicated calculations of medication doses and children’s lower ability to articulate 

symptoms which makes proper diagnosis harder. The aim of this literature review is to 

analyse the international research conducted around adverse events for children in somatic 

inpatient care. The literature review was based on broad searches in the databases PubMed 

and CINAHL and a total of twelve articles were included in the result. Adverse events for 

children where identified by means of self-reporting from hospital personal, Trigger Tool 

methodologies and direct observation. Depending on the methodology and definitions used, 

the number of identified adverse events in children differed significantly between the 

studies. This is a general problem for the research field and complicates conclusions and 

comparisons between studies. However, the methods still contribute with important 

information necessary in the work to minimize the number of adverse health care events. 

Keywords: Direct Observation, Nursing Care, Patient Safety, Quality of Health Care, Self 

Report, Trigger Tool  
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1. Introduktion 

WHO (2014) bedömer att 1/10 av alla patienter globalt sett skadas mer eller mindre allvarligt 

när de vårdas på sjukhus i utvecklade industriländer. För hundra patienter som blir inlagda 

på sjukhus, drabbas sju av vårdrelaterade infektioner. Totalt innebär det att hundratals 

miljoner patienter runt om i världen drabbas av vårdskador varje år (WHO, 2014). I Sverige 

är det enligt en studie från Socialstyrelsen (2008) 8,6% av alla patienter som drabbas av 

vårdskador. Det motsvarar 100 000 årliga vårdskador som bedöms bidragit till dödlig utgång 

i 3 000 fall och 630 000 extra vårddygn. Merkostnaden för vården i Sverige, bara för de 

undvikbara vårdskadorna bedöms av SKL (2013) till mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor per 

år. Många inneliggande patienter drabbas av felmedicinering (Maaskant et al. 2015), som är 

en typ av vårdskada. Detta kan orsaka obehag, skada och i värsta fall till och med dödsfall. 

Barn löper särskilt stor risk för skada relaterat till felmedicinering eftersom det potentiellt är 

mer skadligt för dom än vad det är för vuxna (Maaskant et al., 2015). 

2. Bakgrund 

2.1. Barns sårbarhet i vården 

Enligt Ygge (2015) vårdas drygt 95 000 barn på sjukhus i Sverige varje år. Den största 

gruppen är barn i åldern 0-4 år med närmare 40 000 sjukhusvistelser. Barnsjukhus ses som en 

plats enligt Da Rin Della Mora, Bagnasco och Sasso (2012) dit barnen kommer för att lösa 

sina hälsoproblem, och kan därför uppfattas av barn, föräldrar och vårdpersonal som en 

säker plats där olyckor inte kan inträffa. Men olyckor inträffar. Detta kan leda till en sänkt 

nivå av uppmärksamhet, distraktion och ökad sårbarhet. Den vanligaste typen av vårdskada 

för barn var fall följt av felmedicinering (Da Rin Della Mora et al., 2012). Barn har även 

svårare att framföra klagomål och kommunicera sina symtom vilket gör det svårare att ställa 

rätt diagnoser (Nadzam & Westergaard, 2008). 

Barns organ utvecklas vilket leder till att läkemedelsdoser måste beräknas både baserat på 

vikt och ålder (Wong, Ghaleb, Franklin & Barber, 2004). Vikten varierar mycket för barn och 

den enskilda sjuksköterskans erfarenhet av att administrera en viss medicin till en specifik 

åldersgrupp kan ofta vara begränsad (Hoyle, Davis, Putman, Trytko & Fales, 2012). Det leder 

till att fel som administrerandet av tio gånger den korrekta dosen, vilket oftast lätt upptäcks 
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med en rimlighetsbedömning vid vård av vuxna, kan passera obemärkt (Wong et al., 2004).  

Tillsammans med ofta komplicerade dos-beräkningar för barn leder det till en avsevärt ökad 

risk i förhållande till vuxna för att barn får antingen över- eller underdoser (Hoyle et al., 

2012). Detta beläggs av Kaushal, Bates, Landrigan, McKenna, Clapp, Federíco och Goldmann 

(2001) som i sin studie identifierade ungefär tre gånger så många potentiellt farliga 

medicineringsfel hos barn jämfört med vuxna. 

2.2. Patientsäkerhetens framväxt 

Begreppet patientsäkerhet är förhållandevis nytt. Dess föregångare utvecklades efter andra 

världskriget och fick fäste i högriskverksamheter som till exempel flygbranschen och 

offshoreindustrin. Inom hälso- och sjukvården etablerades begreppet först i USA, Australien 

och Nya Zeeland (Socialstyrelsen, 2009). Det är länder där vården i huvudsak finansieras av 

privata försäkringsbolag. Vårdskador sågs som ett finansiellt problem och medförde stora 

krav på ersättning till de drabbade. För att få överblick av problemets omfattning 

genomfördes där under 1990-talet nationella studier baserade på journalgranskningar. 

Samtliga indikerade att ett mycket stort antal patienter skadades i vården och ett av de första 

problemen som fick stor uppmärksamhet var skador till följd av brister i 

läkemedelshantering (Socialstyrelsen, 2009). Privata, ideella och offentliga aktörer började 

intressera sig för problemet, bakomliggande orsaker och möjliga lösningar. Fokus flyttades 

från att straffa den som gjort ett misstag till att ta reda på varför händelsen inträffat och hur 

upprepning kan förhindras. Under 2000-talet har patientsäkerheten också kommit upp på 

den internationella agendan (Socialstyrelsen, 2009). Världshälsoorganisationen, WHO, har 

uppmärksammat problemet i två resolutioner och tagit initiativ till internationell samverkan 

(Socialstyrelsen, 2009). 

2.3. Svenskt patientsäkerhetsarbete 

Ett av de tidiga initiativen för patientsäkerhet i Sverige var den anmälningsskyldighet, Lex 

Maria, som växte fram efter att fyra patienter dött till följd av en allvarlig 

läkemedelsförväxling i Stockholm år 1936 (Wennergren, 2005). Men det var först år 2007 som 

en nationell studie baserad på journalgranskningar för att på bred front kartlägga 

förekomsten av vårdskador genomfördes i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). Metoden har 
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sedan utvecklats och en ny handbok för markörbaserad journalgranskning, anpassad till 

svenska förhållanden gavs ut år 2012 (SKL, 2012). År 2014 kom även en anpassad version för 

identifiering och bedömning av vårdskador i barnsjukvården (SKL, 2014a). Ett omfattande 

arbete har inletts med att ta fram åtgärder för att specifikt förebygga vårdskador. Dessa 

redovisas bland annat i ett nationellt ramverk för patientsäkerhet som Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL, presenterade år 2015 (SKL, 2015). Socialstyrelsen (2016) har utfärdat 

direktiv om att vården ska kartlägga vilka slags vårdskador som förekommer, identifiera 

orsakerna och försöka förebygga att de uppstår igen. Sjuksköterskan liksom all hälso- och 

sjukvårdspersonal har därmed en skyldighet att rapportera risker för vårdskador och 

händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada (Socialstyrelsen, 2016). 

2.4. Definition av centrala begrepp 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras en vårdskada som; - ”då en patient 

drabbas av 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”. 

Socialstyrelsen (2009) definierar vårdskada som en skada hos en patient som orsakats av 

hälso- och sjukvården, men som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd, 

vård eller behandling. Karolinska Institutet (u.å.) definierar medical error som fel eller misstag 

begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Det relaterade begreppet 

adverse health care event beskriver skada för en patient som ett resultat av medicinsk vård 

(Levinson, 2010). 

Markörbaserad journalgranskning, även kallad Trigger Tool, är en metod för att med hjälp av 

markörer (ledtrådar) hitta vårdskador i medicinska journaler (Griffin & Resar, 2009). Den 

utvecklades i sin moderna form i början på tvåtusentalet av en grupp experter på Institute 

for Healthcare Improvement, IHI, i USA som hade målsättningen att utforma ett säkrare och 

effektivare sjukvårdssystem (Griffin et al., 2009). Metoden bygger på att man först läser 

igenom slumpvis utvalda journaler och letar efter en specificerad lista på i förväg definierade 

händelser, markörer. Journalavsnitt där en eller flera markörer har hittats granskas sedan 

mer i detalj för att avgöra om en vårdskada verkligen har inträffat, svårighetsgrad och om 



 

4 

 

den kan ses som undvikbar (Unbeck, Lindemalm, Nydert, Ygge, Nylén, Berglund & 

Härenstam, 2014). 

Undvikbarhet är ett begrepp som förekommer i samband med vårdskador. Begreppet  

betecknar en vårdskada som inträffat till följd av att något gjorts fel eller har skett trots att 

korrekt evidensbaserad vård utförts (SKL, 2014b). Fel är i sin tur en generisk term som 

omfattar alla tillfällen då en planerad sekvens av mentala eller fysiska aktiviteter misslyckas 

med att uppnå sitt avsedda resultat (Reason, 1990, s.9). I den här litteraturöversikten likställs 

fel inte med vårdskada utan ses som en avvikelse från önskat resultat som till exempel kan 

resultera i en vårdskada. 

2.5. Teoretisk referensram 

Som teoretisk grund används i litteraturöversikten ett synsätt och en modell byggd på 

kumulativ sannolikhet, populärt benämnd Schweizerostmodellen, för analys av vårdskador, 

situationerna där de uppstått och förebyggande åtgärder. Det är en modell för hur fel 

uppstår i komplexa system som presenterades av Dante Orlandella och James Reason. Den 

växte fram på 1980-talet efter ett årtionde med stora uppmärksammade olyckor (Reason, 

1990, s.1). I modellen separeras latenta och aktiva fel där latenta fel kan ha varit närvarande 

som svagheter i systemet under lång tid. Aktiva fel däremot används för att beteckna det 

osäkra agerande, ofta från en enskild individ, som direkt riskerar leda till en olycka (Reason, 

2000). Det komplexa systemet modelleras sedan som ett antal skyddande barriärer som alla 

har större eller mindre svagheter, visualiserat som ostskivor med hål i. Hålen ändrar ständigt 

storlek och byter position. När alla barriärer fallerar och en olycka, till exempel en vårdskada 

inträffar, visualiseras det som att en rak flygbana med hål genom alla ostskivor har uppstått. 

Modellen baseras på systemtänkande och ett grundläggande antagande om att människor 

misslyckas och fel är att förvänta även i de bästa av organisationer. När en allvarlig händelse 

inträffar är därmed inte det viktiga att ta reda på vem som gjorde ett misstag utan hur och 

varför skyddsbarriärerna fallerade (Reason, 2000). 
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3. Problemformulering 

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige utvecklas just nu fort, framförallt som en konsekvens av 

regeringsriktlinjer, rekommendationer från EU och metodutveckling lett av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2016). För vuxensjukvården har det tagits fram såväl omfattande nationell 

statistik som åtgärdsprogram och fokusområden för vårdskador (SKL, 2014a). Inom 

barnsjukvården är motsvarande just nu under uppbyggnad (Socialstyrelsen, 2016). För att 

kunna tillgodogöra sig utvecklingen, förstå och dra nytta av andras lärdomar, finns därför 

ett behov av att öka kunskapen om vårdskadors uppkomst, identifiering och prevention hos 

barn. 

4. Syfte 

Syftet är att kartlägga det internationella forskningsläget om vårdskador i omvårdnaden av 

barn inom somatisk slutenvård. 

5. Metod 

Tillvägagångssättet för rapporten är att genom en litteraturöversikt utveckla och fördjupa 

kunskaper i huvudområdet omvårdnad med fokus på vårdskador hos barn (jfr. Dahlborg 

Lyckhage, 2012). De informationskällor som använts till bakgrunden är främst 

litteraturöversikter samt nationella och internationella myndighetsrapporter. Dessa har valts 

eftersom de innehåller aggregerad information och statistik från ett stort arbete som utförts 

både i Sverige och internationellt för att få överblick och minska problematiken med 

vårdskador. För resultatet har ett brett urval av originalartiklar, främst med ursprung 

utanför Sveriges gränser, använts. Därmed säkras direkt spårbarhet och genom att använda 

förstahandsinformation från länderna där forskningen bedrivits minimeras risken för att 

information och slutsatser har påverkats eller mist sitt sammanhang. 

5.1. Design 

En litteraturöversikt har valts då den enligt Polit och Beck (2016, s.111) ger läsarna en 

objektiv, organiserad överblick inom ämnet. Dess centrala uppgift är att sammanfatta och 

kritiskt granska samlad data för att beskriva det aktuella forskningsläget (Polit et al., 2016, 

s.111). För att uppnå det har myndighetsrapporter och litteraturöversikter använts till 
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inledning, bakgrund och diskussion medan resultatet enbart baseras på originalartiklar. 

Artiklar och studier med sent publiceringsdatum har använts för att säkerställa att 

överblicken blir aktuell trots den höga aktiviteten inom forskningsområdet. 

5.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklar till rapportens resultatdel är barn, 0-18 år. 

Artiklarna ska vara originalartiklar publicerade de senaste fem åren och belysa vårdskador 

hos patienter som vårdas på sjukhus. Endast artiklar som har ett forskningsetiskt tillstånd, 

det vill säga är godkänd av en etisk kommitté inkluderas. Av praktiska skäl har endast 

engelskspråkiga artiklar använts. Artiklar som fokuserar på ett mycket avgränsat 

sammanhang, psykiatriska diagnoser eller speglar förhållandena i biståndsfinansierad vård 

har exkluderats. 

5.3. Litteratursökning 

Artikelsökningen som ligger till grund för studien genomfördes den 9 september 2016 i 

databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) som täcker de medicinska, hälso- och vårdvetenskapliga områdena. Som sökord 

användes MeSH Termen Medical error i PubMed. I CINAHL var Medical error inget 

ämnesord. Där söktes därför med Medical error som fritext och motsvarande ämnesord 

Adverse helth care event. Vidare har ordet nurs* valts bort eftersom det genererade för få 

träffar. I förberedelserna till det här arbetet framkom markörbaserad journalgranskning med 

den engelska motsvarigheten Trigger Tool från ett flertal källor som en brett använd metod i 

samband med kvantifiering och identifikation av vårdskador. Det hittades ingen 

motsvarighet för Trigger Tool som MeSH Term. Trigger Tool söktes därför i båda databaserna 

som fritext men genererade fler träffar i PubMed varför den sökningen användes. Sökord, 

avgränsningar och kvarvarande artiklar i urvalsfaserna presenteras i Tabell 1. En 

sammanfattning av varför artiklarna exkluderades finns i Figur 1.  
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Tabell 1: Översikt av litteraturöversiktens artikelsökningar i PubMed och CINAHL 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 I 

Resultat 

PubMed Medical error 

AND Nurs* 

5 years AND 

All Child 

221 221 23 13 8 5 

CINAHL Medical error 

OR Adverse 

health care 

event 

5 years AND 

All Child 

359 359 21 10 8 4 

PubMed Trigger Tool 5 years AND 

All Child 

53 53 11 9 5* 4* 

* inkluderar en artikel som även valts ut baserat på sökorden Medical error AND Nurs* och endast räknas en gång i 

sammanställningen i Figur 1. 

 

Figur 1: Översikt av hur artiklarna som inkluderats i resultatet valdes ut 

 

5.4. Relevansbedömning och granskning 

Varje artikel som svarar mot studiens syfte och inklusionskriterier samt inte uteslöts baserat 

på exklusionskriterierna har genomgått relevans och kvalitetsbedömning. 

Bedömningsmallar utvecklade av Carlsson och Eiman (2003) för studier med kvalitativ 

respektive kvantitativ forskningsmetodik användes. En samlad bedömning gjordes sedan 

och artiklar som bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet uteslöts. En överblick av innehållet i 

dom inkluderade artiklarna finns i bilaga 1. Detta följer ett tillvägagångssätt presenterat av 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, ss.108-111). 



 

8 

 

5.5. Analys 

Sammanställning och analys gjordes med stöd av Willman et al. (2016, ss.108-111). Artiklarna 

lästes först igenom flera gånger för att få en övergripande känsla för innehållet. Huvudfynd 

identifierades utifrån artiklarnas resultat och relateras till varandra efter ett induktivt 

tillvägagångssätt. Till sist sorterades artiklarna utifrån likheter och skillnader, vilket är den 

viktigaste delen av tolkningsprocessen (Willman et al., 2016, s.108-111), rubriker 

formulerades och en sammanställning gjordes. Författaren har övervägt värdet av mängden 

forskning och varit objektiv i största möjliga utsträckning. 

5.6. Etiska överväganden 

Forskningsetiska kommittéer är till för att skydda deltagare och har till uppgift att granska 

alla humanforskningsprojekt ur både vetenskaplig och allmän etisk synpunkt (MFR, 2000). 

Det finns fyra grundläggande etiska principer som omvårdnadsforskningen vägleds av, 

principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om 

rättvisa (NNF, 2003). Detta är särskilt relevant inom området vårdskador eftersom forskare i 

samband med framtagande av statistik och bedömningar behöver granska stora delar av 

patienternas journaler. Endast artiklar som blivit godkända av en forskningsetisk kommitté 

har inkluderats i rapporten. Vidare har författaren försökt haft ett neutralt förhållningssätt 

och har påvisat ett sanningsenligt resultat. 

6. Resultat 

I resultatet inkluderas tolv artiklar från Australien, Brasilien, Kanada, Norge, Storbritannien 

och USA som har markerats med * i referenslistan. En var baserad på intervjuer med 

kvalitativ design och undersökte vad anhöriga respektive sjuksköterskorna på ett 

barnsjukhus ser som en vårdskada. Åtta andra artiklar baserades på kvantitativ design och 

handlade om studier där olika metoder användes för att mäta frekvensen och fördelningen 

av vårdskador. Artiklarna byggde på självrapportering av sjukhuspersonal samt metoderna 

markörbaserad journalgranskning och direkt observation. Två studier använde även samma 

metoder för att validera en intervention och dess långsiktiga effekter. Den sista artikeln 

validerade en intervention med hjälp av enkätsvar från sjuksköterskor. En sammanställning 

av inkluderade artiklar finns i bilaga 1. 
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6.1. Vad ses som en vårdskada 

I en studie genomförd av Wegner och Pedro (2012) undersöktes med hjälp av intervjuer vad 

anhöriga respektive sjuksköterskor ser som vårdskador med fokus på barn. Intervjuer 

genomfördes med 15 anhöriga och 23 sjuksköterskor på ett barnsjukhus i Brasilien om hur 

och varför hälso- och sjukvården utsätter barn för vårdskador. Dom anhöriga, i huvudsak 

barnens mödrar, såg dålig kommunikation, oprecisa diagnoser, förvärring av barnets 

hälsotillstånd efter behandling, ytliga bedömningar, otillräcklig bemanning och felaktig 

identifikation av barnen som viktiga orsaker. Sjuksköterskorna framhöll bland annat 

medicineringsfel, fall till golvet, oförmåga att kontrollera sjukhusrelaterade infektioner, 

underbemanning, överbelastning, bristfällig och missuppfattad kommunikation som viktiga 

orsaker (Wegner et al., 2012). 

6.2. Självrapportering för identifikation av vårdskador 

Självrapportering är en grundläggande metod för att få överblick över vårdskador 

(Stockwell et al. 2015). Den bygger på att avdelningen, där en vårdskada eller ett tillbud 

inträffat, själva på eget initiativ rapporterar händelsen (Stockwell et al. 2015). I studierna 

genomförda av Yamamoto, Peterlini och Bohomol (2011) och Manias, Kinney, Cranswick och 

Williams (2014) analyseras medicinrelaterade vårdskador och incidenter med hjälp av 

sjukhusens självrapportering. Yamamoto et al. (2011) identifierar 120 vårdskador som 

inträffat på ett barnuniversitetssjukhus i São Paulo med 207 vårdplatser under 24 månader, 

Januari 2007 till December 2008. Manias et al. (2014)  identifierar 2 753 vårdskador på ett 

australiskt barnsjukhus med 334 vårdplatser under 48 månader, Juli 2006 till Juni 2010. Som 

relativ frekvens anges för barnsjukhuset i São Paulo 1,15 vårdskador per 1 000 dagpatienter 

(Yamamoto et al., 2011). För barnsjukhuset i Australien används istället antalet inskrivningar 

som jämförelsetal och den relativa frekvensen beräknas till 1,96 vårdskador och incidenter 

per 100 inskrivna patienter (Manias et al., 2014).  

I studien genomförd av Yamamoto et al. (2011) framkom att  dom vanligaste felen var; 

felaktig infusionshastighet (25%), utebliven medicinering (20,8%) och felaktig läkemedelsdos 

(11,7%). Övriga var fel patient, fel teknik, fel läkemedel, felaktig beredning, fel tidpunkt, brist 

i övervakning, oönskad effekt, felaktig koncentration och feladministrering. Som orsaker 
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anges mänskliga faktorer, dålig kommunikation, dålig paketering och fel på infusionspump. 

Som bakomliggande orsak identifierades den mänskliga faktorn (80%), bristande 

kommunikation (17%), paketering (2%) och etikettering och design (1%). 

I studien genomförd av Manias et al. (2014) var det vanligaste felet att patienten fick en 

överdos (21%) följt av missad dos (12,4%), fel teknik (11,8%), fel medicin (9,2%), extra dos 

(6,4%), fel tidpunkt (6,2%) och för liten dos (4,0%). Vanligast var att felet som nådde barnet 

inte orsakade någon skada (67,3%) följt av att felet uppdagades innan det nådde barnet 

(29,1%). I 3,2% av fallen ledde det till temporär skada, i 0,3% av fallen till permanent skada 

eller att det krävdes åtgärder för att upprätthålla liv och i ett fall motsvarande 0,04% bidrog 

felet till att barnet avled. Dom två vanligaste orsakerna till medicinfelen, som svarade för 

vardera 45,5% av fallen, var fel i kommunikation och den mänskliga faktorn. Resten av fallen 

var relaterade till märkning (5%) och namnförväxling  (4%). Som dom tre största 

bakomliggande orsakerna angavs bristande kommunikation i samband med 

patientförflyttningar (33,7%), policys och procedurer (22,4%) samt frekventa avbrott och 

distraktioner (19,7%). Som ansvarig för felen angavs sjuksköterskor i 57,5% av fallen, 

doktorer (34,8%), farmaceuter (6,6%), familjemedlemmar (0,8%) och i tio fall motsvarande 

0,4% patienten själv. Av felen rapporterades 72,5% av sjuksköterskor, 12,5% av läkare och 

15,0% av farmaceuter (Manias et al., 2014).  

6.3. Markörbaserad journalgranskning för identifikation av vårdskador 

I ansträngningar för att minska antalet vårdskador har ett problem varit avsaknaden av 

konsekvent och precis data (Stockwell et al. 2015). I de vårdanställdas incidentrapporter 

återfinns till exempel enligt flera studier mindre än 10% av det totala antalet vårdskador 

(Solevåg & Nakstad, 2014; Daniels et al., 2012). En metod som visat sig lovande för att 

identifiera fler vårdskador och förhållandevis effektivt skapa en bra överblick av 

förekommande vårdskador och deras frekvens är tillämpandet av olika varianter av 

markörbaserad journalgranskning, även kallat Trigger Tool (Kirkendall et al., 2012). Journaler 

granskas då i efterhand genom att man först letar efter markörer på vårdskador. I den mån 

markörer hittats, görs sen en fördjupad granskning för att avgöra om det rör sig om en 

vårdskada och om den hade varit möjlig att förebygga (Matlow et al., 2012). 
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Även om grundmetodiken är gemensam har det inom barnsjukvården internationellt testats, 

utvecklats och tillämpats ett flertal varianter av markörbaserad journalgranskning med olika 

inriktningar och syfte. Kirkendall et al. (2012) beskriver en utvärdering av GTT, Global 

Trigger Tool, som är anpassad för vuxna på en barnavdelning i USA. I en studie gjord av 

Solevåg et al. (2014) beskrivs en tillämpning av NHS PTT, British National Health Service 

Paediatric Trigger Tool, på en barnavdelning i Norge. Två studier gjorda av Matlow et al., 

(2011) och Matlow et al., (2012) beskriver ett försök med CPTT, Canadian Paediatric Trigger 

Tool, på tre barnakutvårdscenter respektive totalt 22 barnsjukhus i Kanada. En studie gjord 

av Stockwell et al. (2015) beskriver tillämning av PACHMT, Pediatric All-Cause Harm 

Measurment Tool, på sex barnsjukhus i USA.  

Dom olika varianterna av markörbaserad journalgranskning skiljer sig bland annat i 

underliggande definition av vårdskada. GTT och PACHMT definierar vårdskada som; - ”en 

oavsiktlig fysisk skada som resulterat eller bidragit till medicinsk vård som behövde extra övervakning, 

behandling eller vårdtid eller som bidrog till patientens död” (Stockwell et al., 2015; Kirkendall et 

al., 2012). För NHS PTT och CPTT  räcker det inte med att det krävts extra övervakning eller 

behandling utan händelsen måste ha resulterat i oförmåga vid utskrivning, förlängd eller 

ytterligare sjukhusvistelse för att klassas som vårdskada (Matlow et al.,2011; Solevåg et al., 

2014; Matlow et al., 2012).  

 

Figur 2: Andelen patienter med identifierade vårdskador i dom olika studierna med markörbaserad journalgranskning 
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Skillnaderna i definition återspeglas i resultatet. I två studier gjorda av Stockwell et al. (2015) 

och Kirkendall et al. (2012) som baseras på GTT respektive PACHMT identifierades 

vårdskador hos 24,3% respektive 25,8% av patienterna. I tre studier gjorda av Matlow et al. 

(2011); Solevåg et al. (2014) och Matlow et al. (2012) som baseras på NHS PTT och CPTT och 

används en smalare definition av vårdskada och motsvarande siffror är 15,1%, 7% och 9,2%. 

Dom stora skillnaderna syns tydligt i Figur 2. Utöver definition av vårdskada skiljer sig 

studierna bland annat i vilka patienter som inkluderats, hur länge dom varit inlagda och 

med vilken sjuklighet. Av studierna var det bara Stockwell et al. (2015) som bedömde 

undvikbarhet och kom fram till att 45% av vårdskadorna troligen eller definitivt hade kunnat 

undvikas. 

6.4. Direkt observation för identifikation av vårdskador 

Direkt observation har beskrivits som en av dom bästa metoderna för att upptäcka 

vårdskador (Alsulami, Choonara & Conroy, 2013). Alsulami et al., (2013) genomförde en 

studie på ett barnsjukhus i Storbritannien för att undersöka hur en procedur för 

dubbelkontroll utfördes i praktiken. Observationer gjordes på ett flertal avdelningar under 

olika skift både vardag och helg. Totalt observerades och analyserades administrationen av  

2 000 läkemedelsdoser till 876 barnpatienter. Sjuksköterskorna som observatören följde hade 

givit sitt godkännande och var medvetna om syftet och att dom blev observerade (Alsulami 

et al., 2013). 

En strategi som enligt Alsulami et al. (2013) är effektiv för att minska vårdskador och som 

även är föreskriven för administreringen av många mediciner på barnsjukhus i 

Storbritannien är att använda sig av dubbelkontroll, double-checking. Exakta instruktioner för 

hur det ska utföras varierar men i grunden administrerar två sjuksköterskor gemensamt 

medicinen. Båda kontrollerar varje steg, till exempel att det är rätt läkemedel och 

beräkningen av mängd ska genomföras var för sig vartefter resultatet jämförs. Men trots 

tillämpande av dubbelkontroll inträffade administreringsfel på sjukhuset för Alsulami et al. 

(2013). För att hitta förklaringen gjordes en analys där  utförandet av proceduren för 

dubbelkontroll jämfördes med sjukhusets instruktion. Det noterades för varje delsteg om det 

utförts korrekt. Observatören noterade även passivt om en vårdskada inträffade förutom i ett 
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fall, som annars troligen resulterat i en allvarlig vårdskada, där observatören ingrep. 

Vårdskada definierades som; - ”en avvikelse från sjukhusets instruktion” (Alsulami et al., 2013). 

I studien av Alsulami et al. (2013) föreskrev sjukhuset 15 steg i dubbelkontrollen varav elva 

utfördes i över 90% av fallen. Dom fyra steg som utfördes i lägre grad var oberoende 

beräkning av dos (30%), märkning av natriumkloridsprutor för spolning av infarter (67%), 

kontroll av infusionshastighet (71%) och givande av medicinen till patienten (83%). 

Efterföljandet av dom föreskrivna stegen var signifikant bättre under helger än på 

veckodagarna (Alsulami et al., 2013). Tydligt oberoende beräkning av dos observerades i 

under en tredjedel av fallen. Märkning av sprutor för spolning skedde inte trotts att det 

fanns förtryckta etiketter för detta och infusionshastigheten var ofta för snabb. För givandet 

av medicin till patienter föreskrev instruktionerna att sjuksköterskorna antingen själva skulle 

ge medicinen eller observera när det gjordes. Medicinen lämnades istället till föräldrarna 

som administrerade det till barnet utan sjuksköterskans observation. Totalt 191 vårdskador 

motsvarande 9,6% av alla medicindoser upptäcktes under studien. I 64 fall lämnades 

medicinen till föräldrarna för administrering, i 51 fall användes fel teknik vid administrering, 

i 44 fall förekom fel i samband med förberedelse av läkemedel och i 32 fall gavs läkemedel 

mer än en timme för tidig eller sent (Alsulami et al., 2013).  

6.5. Interventioner för att minska antalet vårdskador 

Precisa mätningar av incidenter och vårdskador försvåras av stora variationer i definition av 

vad som är en vårdskada och metod för att identifiera vårdskadorna. Det begränsar 

förståelsen för problemet och utgör en barriär för meningsfull utvärdering av interventioners 

effekter (Gazarian & Graudins, 2012). I tre studier gjorda av Starmer et al. (2014); 

Kornburger, Gibson, Sadowski, Maletta och Klingbeil (2013) och Gazarian et al. (2012) har 

forskarna med olika metoder utvärderat sina interventioner. 

Starmer et al. (2014) gjorde ett försök med implementering av en tydlig procedur samt riktad 

träning och utbildning för att förbättra överrapporteringen när en patient förflyttades mellan 

enheter. Bakgrunden var att bristande överlämningar i tidigare studier identifierats som en 

huvudorsak bakom två tredjedelar av dom mest allvarliga vårdskadorna.  Försöket 
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omfattade nio barnsjukhus i USA och Kanada där mätningar genomfördes under en 6-

månaders period innan den 6 månader långa interventionen påbörjades. Efter interventionen 

avslutades studien med en 6 månader lång mätperiod. Data samlades in om vårdskador, 

kvalitén på skriftliga och muntliga överlämningar samt demografisk karakteristik och 

medicinsk komplexitet för vårdade patienter. Vårdskada definierades som; - ”oavsiktlig 

konsekvens av medicinsk vård som ledde till skada för patienten” (Starmer et al., 2014). 

Starmer et al. (2014) sökte igenom totalt 5 516 journaler efter vårdskador före och 5 224 efter 

interventionen. Det totala antalet vårdskador justerat för antalet patienter minskade med 

23% mellan före och efter interventionen på dom deltagande sjukhusen. Motsvarande siffra 

för dom förutbyggbara vårdskadorna var 30% och 21%. Samtidigt observerade man ingen 

signifikant ändring av dom ej förutbyggbara vårdskadorna. Vårdskador relaterade till 

diagnos, anamnes, patientundersökning, multifaktoriella orsaker och andra terapier än 

medicinering och procedurer minskade signifikant. Inga signifikanta ändringar observerades 

för vårdskador relaterade till medicinering, procedurer, fall och vårdrelaterade infektioner. 

Dom undersökta skriftliga och muntliga överlämningarna visade på signifikanta 

förbättringar samtidigt som förändringarna i den uppmätta tiden för att förbereda och 

genomföra överlämningen var små och inte signifikanta. Till exempel ökade tiden för 

muntlig överlämning från 2,4 till 2,5 minuter med en framräknad power på 0,55 (Starmer et 

al., 2014). 

I jakten på korta vårdtider skrivs barn ut med alltmer komplexa instruktioner för fortsatt 

vård i hemmet (Kornburger et al., 2013). På en avdelning vid barnsjukhuset i Wisconsin, 

USA genomfördes en intervention i form av utbildning av sjuksköterskor i ”Teach-Back”. 

Metoden går kort beskrivet ut på att sjuksköterskan lär ut ett moment eller delmoment och 

sedan ber om att få det demonstrerat eller förklarat för sig – ”lärt tillbaka”. Om något 

missuppfattats upprepas proceduren och varje undervisningstillfälle begränsas till ett fåtal 

moment. Utbildningstillfället avslutas med att bjuda in den upplärda till att ställa frågor. I 

studien fanns inte möjlighet att mäta upp antalet vårdskador men dom kunde med hjälp av 

enkätsvar från sjuksköterskorna visa att dessa hade ökat sina kunskaper om ”Teach-Back” 

och att deltagarna börjat använda sig av metoden. Av sjuksköterskorna angav 56,9 % även 
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att metoden hade hjälpt dom att korrigera missförstånd. Som områden inom vilka 

missförstånden skett nämnde dom bland annat administration av läkemedel, rätt mängd 

läkemedel, korrekt spädning och patientens uppföljningsplan (Kornburger et al., 2013). 

Gazarian et al. (2012) implementerade ett åtgärdsprogram för att förhindra förskrivningsfel 

av läkemedel på ett barnsjukhus i Sidney, Australien. Dom arbetade på att förbättra 

kommunikationen mellan olika discipliner samt utvecklade lokala riktlinjer för 

läkemedelsförskrivning baserat på publicerad evidens, råd från expertorganisationer och en 

egen expertgrupp. Förskrivningen av Paracetamol fick en egen riktlinje eftersom den är 

riskfyllt vid felaktig användning och var vanligt förekommande. För att utvärdera effekterna 

av interventionen analyserades antalet incidenter och medicinrelaterade vårdskador på tre 

avdelningar före interventionen, ett år efter interventionen och fyra år efter interventionen. 

Analysen baserades på självrapportering från sjukhuspersonal och farmaceuter samt 

detaljerad granskning av dokumentation inklusive ordineringar av medicin och noteringar 

från administrationen av medicin. Totalt 1 011 barn och 6 651 förskrivningar av medicin 

granskades under dom tre tidsperioderna. Det totala antalet fel minskade från 4,5 per 100 

förskrivningar i utgångsläget till 3,0 efter ett år och 2,8 efter fyra år. Totala antalet 

medicinrelaterade vårdskador minskade från 19,2 per 100 patienter i utgångsläget till 10,4 

efter ett år och 8,6 efter fyra år (Gazarian et al., 2012). Förändringen syns tydligt i Figur 3. 

 

Figur 3: Fel och vårdskador innan, ett och fyra år efter interventionen 
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7. Metoddiskussion 

Patientsäkerhetsområdet utvecklas fort och Socialstyrelsen sammanställer på regeringens 

uppdrag löpande årliga lägesrapporter över patientsäkerhetsarbetet, med fokus på Sverige 

men med utblickar på arbetet i Norden och EU (Socialstyrelsen, 2016). För att den här 

litteraturöversikten ska bli aktuell och finna användning måste den därför dels basera sig på 

nya artiklar, dels ha en annan inriktning än Socialstyrelsens sammanställning. 

Litteraturöversikten har därför byggts upp med inledning och diskussion som orienterar, 

relaterar och refererar till Socialstyrelsens arbete. Resultatet baseras däremot på 

originalartiklar som i huvudsak har sitt ursprung utanför Norden och EU. Det är inget 

medvetet val utan är ett resultat av att sökningarna resulterade i få artiklar om vårdskador 

från EU som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Sökningen kunde utökats till att 

inkludera även äldre artiklar för att få en större representation från EU, men mot bakgrund 

av forskningsområdets utveckling sågs det inte som fördelaktigt. Att få perspektiv från 

andra delar av världen än dom Socialstyrelsen fokuserar på ökar dessutom användbarheten 

av litteraturöversikten för många läsare då den därigenom bättre kompletterar 

Socialstyrelsens rapporter. 

Totalt inkluderades tolv artiklar, elva med kvantitativ och en med kvalitativ inriktning. 

Sökningarna som litteraturöversikten baseras på genererade över 600 träffar i CINAHL och 

PubMed. Det medvetna valet togs att avstå från en fortsatt avgränsning av sökningarna. 

Därigenom undveks att resultatet begränsades av fördomar om forskningsområdet och det 

blev möjligt att täcka in alla inriktningar som förekommer. En svaghet med 

tillvägagångssättet är att en stor del av gallringen, av resursskäl, fick ske subjektivt baserat 

på artiklarnas titel. Det är en process som inte är fullt ut repeterbar och risken finns att 

relevanta artiklar kan ha förbisetts om titeln misstolkats. En styrka i arbetet är att artiklarna 

hade en stor geografisk spridning där Nord-, Sydamerika och Europa är representerade. 

Materialet ger därmed en bra täckning av den gamla västvärlden medan Asien och Afrika, 

där välståndet i många länder ökat kraftigt på senare år (Gapminder, 2015), var svagt 

representerat. Orsaken kan vara att det där ännu inte forskas så mycket om patientsäkerhet, 

att forskningen inte publiceras på engelska eller att dom använda databaserna har begränsad 

täckning för dessa regioner. Det utgör en svaghet i litteraturöversikten samtidigt som det 
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förenklar analysen eftersom populationen blir mer enhetlig och dom kulturella skillnaderna 

mindre. 

En svaghet är även att många centrala begrepp har behövts översättas från engelska till 

svenska. Översättning är inte alltid självklar och en misstolkning kan därför ha skett. För att 

minimera risken har flera översättningsverktyg använts i tveksamma fall och användningen 

av den engelska termen i annan relevant ämnestext har undersökts. För att reducera risken 

att begrepp missuppfattats och att viktiga resultat skulle förbises lästes dom utvalda 

artiklarna även igenom i sin helhet vid flera tillfällen. Artiklarna grupperades och i resultatet 

sammanfattades artiklar med jämförbara resultat tillsammans. Artiklar som visade på 

motsägande resultat exkluderades inte utan analyserades och bevisningen utvärderades 

objektivt i enlighet med rekommendationer från Polit et al., (2016, s.111). Tolkningarna i 

litteraturöversikten har en något lägre tillförlitlighet då processen genomförts av endast en 

författare. För att väga upp har studierna beskrivits ingående vilket ger läsaren möjlighet att 

ta egen ställning till resultatet. 

8. Resultatdiskussion 

Intrycket från litteraturöversiktens resultat är att variationen i använda definitioner, 

framförallt för begreppet vårdskada, försvårar tolkning och jämförelse. Metoderna för att 

mäta vårdskador; självrapportering, markörbaserad journalgranskning och direkt 

observation upplevs har olika styrkor och bidrar till patientsäkerhetsarbetet med olika typer 

av information. Hur denna information framgångsrikt kan användas blir tydligt i resultatets 

interventionsstudier vars positiva effekter också kan förklaras med Schweitzerostmodellen. 

8.1. Varierande definition av vårdskada 

I litteraturöversikten blir det tydligt att en av dom starka faktorer som påverkar 

identifikationen av vårdskador är vilken definition av vårdskada som används, en 

observation som delas av Unbeck et al. (2014) och Chapman, Fitzsimons, Davey och 

Lachman (2014). I litteraturöversikten går det att uttyda tre olika inriktningar. En är den 

juridiska som återfinns till exempel i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där man kopplat 

vårdskada till möjligheten att få skadestånd och därför behöver begränsa antalet som 
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innefattas av definitionen. En annan är med fokus på kvantifierbarhet som är tydlig i vissa 

av resultatets studier för markörbaserad journalgranskning. En tredje, som är tydlig i 

litteraturöversiktens kapitel 6.1, är inriktningen mot patientens och vårdgivarnas upplevelser 

där i ytterligheten allt som upplevs som negativt kan betraktas som vårdskada. 

Att det, som litteraturöversikten visat för området vårdskador, finns flera parallella 

definitioner för ett begrepp är inget ovanligt. Jämför till exempel med definitionen på 

arbetssökande där Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån för parallell statistik 

baserat på helt olika datakällor och definitioner (Samuelsson & Näsén, 2014). Problemet 

inom vårdskadeområdet är att det, baserat på resultatet i litteraturöversikten, än så länge 

inte är någon eller några definitioner som blivit dominerande. Speciellt förvirrande blir det 

när resultatets studie Alsulami et al. (2013) definierar vårdskada som ”en avvikelse från 

sjukhusets instruktion”. Att istället likt Reason (1990, s.207) använda termen ”osäkert 

agerande” som beteckning på dåligt handlande och använda begreppet vårdskada då 

patienten drabbats skulle öka förståelsen. Noteras kan också att det i litteraturöversiktens 

definitioner av vårdskada bara är patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som tar hänsyn till 

patientens lidande. Positivt inför framtiden är att standardisering och förtydligande av 

definitionerna pågår. Inom området vårdskador för barn i Sverige framförallt i form av 

framtagandet av en anpassad handbok för markörbaserad journalgranskning med 

omfattande skriftliga riktlinjer för varje markör (Unbeck et al., 2014; SKL, 2014a). Om denna 

eller någon annan definition lyckas slå igenom skulle det starkt förbättra möjligheterna till 

jämförelser mellan olika studier.  

8.2. Metoder för identifikation av vårdskador 

I litteraturöversikten hittades tre grundläggande metoder för att identifiera vårdskador; 

självrapportering, markörbaserad journalgranskning och direkt observation. Från det faktum att 

alla tre metoder samexisterar kan slutsatsen dras att ingen är avgörande överlägsen utan alla 

har sina för- och nackdelar. 

Det totala antalet identifierade vårdskador i litteraturöversiktens två studier med 

självrapportering är svårt att jämföra kvantitativt, främst eftersom den ena relaterar 



 

19 

 

vårdskadorna till antalet dagpatienter medan den andra jämför med antalet inskrivna. 

Fördelningen mellan hittade vårdskador är däremot snarlik om man bortser från felaktig 

infusionshastighet som identifierades som vanligaste vårdskadan i studien från Brasilien. 

Avsaknad av felaktig infusionshastighet som vårdskada i den andra studien kan bero på att 

det antingen inte uppmärksammades som vårdskada eller sorterades in under andra 

kategorier. I jämförelse med studierna byggda på markörbaserad journalgranskning, där 7 

till 26 vårdskador per 100 patienter identifierades, är dom 1,96 patienter med vårdskador per 

100 inskrivna som identifierades i Manias et al. (2014) lågt. Det är därför inte otroligt att 

underrapporteringen även i detta fall var betydande. Stora variationer i resultatet är enligt 

Dickinson, Wagner, Shaw, Owens, Pasko och Niedner (2012) något som kan förväntas då 

typen av och antalet rapporterade event blir starkt beroende av rapporteringskultur och 

fokus bland vårdpersonalen. Tidsbrist och rädsla för repressalier leder också ofta till en 

kraftig underrapportering (Dickinson et al., 2012). Fördelen med metoden är att den kan 

fånga tillbud och ge detaljerad information om bakomliggande orsaker till vårdskadan 

(Daniels et al., 2012; Lander, Roberson, Plummer, Forbes, Healy & Shah, 2010). Exempel på 

detta finns i litteraturöversiktens resultat där bakomliggande orsak och vem som var 

ansvarig för vårdskadan kartlades. Detta är en stor fördel i arbetet för att minska antalet 

vårdskador. Speciellt eftersom det har en större effekt att åtgärda bakomliggande latenta fel 

än att minimera aktiva fel, det vill säga dom osäkra ageranden som direkt ledder till 

vårdskadan (Reason, 1990, s.173). 

Intrycket från litteraturgenomgången är att metodiken för markörbaserad journalgranskning 

fortfarande präglas av en stor grad pionjäranda. Nästan igen av forskargrupperna kan hålla 

sig från att ändra på definitionen av vårdskada, inklusionskriterierna för vilka 

patientjournaler som granskas och metoden, som till exempel om man tillämpar en maxtid 

för granskningen per journal eller inte. I dom flesta fall är granskarna dessutom oerfarna av 

metodiken för markörbaserad journalgranskning och utbildas inför den specifika studien. 

Studierna riskerar därför att genomföras medan påverkan från en ökande erfarenhet hos 

involverad personal är stor. Insatserna för att verifiera precision och repeterbarhet är 

dessutom begränsade. I studier där man har flera journalgranskare låter man dom ofta 

granska ett urval av journalerna dubbelt. Det ger indikatorer på hur god överensstämmelse 



 

20 

 

man uppnår mellan olika granskare för delsteg i processen men säger lite om precisionen för 

metoden som helhet. Under litteraturöversikten har inga studier eller referenser till 

replikerande studier, där olika forskarlag oberoende av varandra med hjälp av 

markörbaserad journalgranskning undersöker samma patientpopulation under samma 

tidsspann, hittats. Men trots begränsningar och metodens omogenhet är dom som skrivit 

artiklar om metoden mycket positiva och ser stora möjligheter. Metoden ses som det bästa 

sättet att med någorlunda begränsad budget bedöma och över tid följa hur många 

vårdskador som inträffar på en enhet (Lander et al., 2010). Tillgången till denna typ av 

information är enligt Reason (1990, s.209) en grundläggande förutsättning för att kunna 

kontrollera och följa upp systemets säkerhetsnivå. Nackdelen, som också blir tydlig genom 

avsaknad av denna information i litteraturöversiktens resultat, är att metoden inte detekterar 

tillbud, felaktiga diagnoser eller medicinska vårdskador utan tydliga konsekvenser (Hooper 

& Tibballs, 2014). Den ger inte heller feedback om bakomliggande kultur och systemfaktorer 

som bidrar till vårdskador (Hooper et al., 2014). Fördelen är att den trots stor felmarginal kan 

användas för att kvantitativt jämföra förekomsten av vårdskador mellan avdelningar och 

sjukhus (Unbeck et al., 2014). Metoden är beroende av kvalitén på journalföringen, påverkas 

av granskarnas fördomar och det saknas en metod för referensmätning mot vilken man kan 

kalibrera sin metod och sitt resultat. Antalet identifierade vårdskador varierar även mycket 

med vilken variant av markörbaserad journalgranskning som används (Unbeck et al., 2014). 

Litteraturöversikten visar att metoden direkt observation kan användas för att följa upp hur 

rutiner och preventionsåtgärder genomförs. Man kan därmed få en bild av vilka osäkra 

ageranden som förekommer, något som enligt Reason (1990, s.210) ger möjlighet att agera 

förebyggande på systembrister och förebygga vårdskador som ännu inte inträffat. Metoden 

är däremot, som kan förstås av litteraturöversiktens exempel där administrerandet av 2 000 

läkemedelsdoser observerades, starkt kostnadsdrivande (Lander et al., 2010). Det finns även 

integritetsperspektiv från vårdpersonalens och patientens perspektiv med att ha en 

observatör som följer med. Dom observerade vet därmed också när deras beteende studeras 

och risk finns att dom ändrar sitt beteende. (Polit et al., 2016, s.524). Till fördelarna hör att 

metoden, som i fallet med dubbelkontrollen, kan användas för att samla in information om 
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vanligt förekommande, inofficiellt accepterade, händelser och små avvikelser som i 

praktiken ingen skulle skriva tillbudsrapporter om (Polit et al., 2016, s.524). 

8.3. Praktisk prevention och inverkan av mänskliga fel 

Litteraturöversikten innehåller två studier där åtgärder för att förbättra steg i vårdprocessen, 

som visat sig bidra till många och allvarliga fel, införs och statistiskt utvärderas. I en tredje 

studie förbättras också ett steg som tros leda till vårdskador men den statistiska 

underbyggnaden är betydligt svagare. 

I studien av Starmer et al. (2014) i litteraturöversiktens resultatdel har överlämning av 

patienter valts ut som fokusområde. Initiala analyser hade pekat på momentet som 

huvudorsak bakom många av dom mest allvarliga vårdskadorna för barn. En orsak till att 

överlämningen kunde sätts i sammanhang med så många vårdskador kan vara barns 

speciella sårbarhet i vården, specifikt att dom har svårare att framföra klagomål och 

kommunicera när symtom förvärras (Nadzam & Westergaard, 2008). Det är därför 

förmodligen extra viktigt att informationen som följer med barn vid överlämningarna är 

korrekt och fullständig eftersom barn har svårare än vuxna att upptäcka och påtala eventuell 

felaktig information. Schweizerostmodellen kan tillämpas på fallet och en tolkning av hur 

processen fungerade före och efter interventionen följer. I utgångsläget begicks troligen 

aktiva fel, det vill osäkra ageranden som direkt ledde till vårdskadan, av sjuksköterskor som 

inte förmedlade adekvat information. Latenta fel fanns i form av bristfälligt klargjorda 

förväntningar på överlämningarna och motparten efterfrågade därför inte alltid 

förtydliganden. För att vårdskada till följd av felaktigt överförd information skulle uppstå 

krävdes en kombination av ett aktivt fel och ett latent fel som uppstod samtidigt. Det vill 

säga att en sjuksköterska som inte förmedlade adekvat information lämnade över till en 

sjuksköterska som på grund av oklara förväntningar inte efterfrågade förtydliganden. När 

detta inträffade kombinerades ett osäkert agerande med ett hål i säkerhetsbarriären, i 

modellen visualiserat som en ostskiva med hål i, och felet kunde få genomslag. Genom 

interventionen togs riktlinjer fram om att överlämningen bland annat skulle ha både en 

muntlig och en skriftlig del, utbildningar genomfördes och efterföljandet övervakades. För 

att ett allvarligt fel skulle inträffa krävdes nu att både den muntliga och skriftliga 
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överlämningen fallerade, vilket i sig ger två processer som båda måste fallera. Om en 

sjuksköterska efter interventionen skulle göra ett aktivt fel är sannolikheten dessutom hög 

att mottagaren skulle invända. I modellen motsvarar det att en ostskiva tillkommit och det 

krävs att en rak flygbana med hål i samtliga skivor uppstår för att en vårdskada ska inträffa. 

Den potentiella konsekvensen, vårdskada till följd av otillräcklig informationsöverföring,  

blir därmed, med betydligt högre sannolikhet, avvärjt av en av systemets skyddsbarriärer.  

I litteraturöversiktens studie Kornburger et al. (2013) säkrar man upp utbildningen av 

patienter inför utskrivning. Genom uppmuntran till användning i ”Teach-back” ändras 

envägs- till tvåvägskommunikation och feedback införs som en skyddande barriär, i 

modellen motsvarande ostskiva, mot att patienterna ska gå hem utan tillräcklig förståelse. 

Enligt Reason (1990, s.208) i Schweizerostmodellen borde processen därmed ha blivit säkrare i 

och med att en stark felkorrigerande mekanism införs. 

I litteraturöversiktens sista studie, Gazarian et al. (2012), implementeras ett åtgärdsprogram 

för att förhindra förskrivningsfel av läkemedel. Schweizerostmodellen kan tillämpas även på 

detta fall. En tolkning av processen som leder fram till felmedicinering är att den består av 

stegen förskrivning av läkare, bredning av läkemedel och givande av läkemedlel. Enligt 

teoribyggnaden om att den felfria människan inte finns (Reason, 1990, s.148) förekommer 

det, och kommer alltid förekomma, risk för fel i varje steg. Samtidigt finns möjligheten att fel 

upptäcks, antingen i det steg felet görs eller i något efterföljande steg. Reason (1990, s.149) 

delar in sättet som felen upptäcks på i tre kategorier; självövervakning, ledtrådar från miljön, 

och upptäckt av andra. Självövervakning bygger på att personen själv kommer på sitt fel 

genom jämförelse med alternativ kunskap och egen slutledningsförmåga, till exempel i form 

av rimlighetsbedömningar (Reason, 1990, s.149). Ledtrådar från miljö bygger på tvingande 

faktorer och upptäckt till följd av ledtrådar (Reason, 1990, s.161). Upptäckt av andra eller 

”färska ögon” bygger på att en person som inte är påverkade av gjorda felantaganden 

bedömer situationen. Genom interventionen i form av förskrivningsriktlinjer i Gazarian et al. 

(2012) minskades troligen risken för initialt fel men framförallt ökade chansen att felet 

upptäcks. Genom användning av riktlinjen som referens fick både läkare och sjuksköterskor 

en rekommendation att jämföra förskrivningen med. Både kategorin självövervakning och 
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upptäckt av andra förbättrades därmed förmodligen. Ett exempel på något som möjligen 

kunnat användas som ledtrådar från miljön är en anpassning av mängden läkemedel i 

ampuller och mängd verksam substans i tabletter efter åldersgrupp. Om sjuksköterskan fått 

en förskrivning med 10-faldig den korrekta dosen, vilket tyvärr förekommer och ofta får en 

dödlig utgång (Wong et al., 2004), skulle hon då behöva ett orimligt antal ampuller eller 

tabletter och därigenom få en ledtråd som ger god chans att upptäcka felet. Som 

visualisering i Schweitzerostmodellen så minskade Gazarian et al. (2012) genom interventionen 

i sin studie mängden hål i ostskivorna för förskrivning, beredning och givande av läkemedel. 

Risken att en rak flygbana genom alla ostskivor ska uppkomma, vilket motsvarar att en 

vårdskada inträffar, minskas därmed radikalt. 

9. Slutsats 

Intrycket att barn är en särskilt utsatt grupp i vården bekräftades i litteraturöversikten. 

Framförallt dom yngre barnen har svårare att framföra klagomål och påtala när symtom 

förvärras. Beräkningar av läkemedelsdoser är också mer komplicerade när hänsyn måste tas 

till både vikt och ålder. Det blev även tydligt att variationen i definition, framförallt av 

begreppet vårdskada, mellan studier och forskningsgrupper är stor. Det försvårar tolkningen 

av resultaten och försvårar jämförelsen mellan studier eftersom det blir svårt att avgöra om 

skillnader beror på att olika definitioner används eller på att förekomsten i underliggande 

population skiljer sig åt. Tre grundläggande metoder för att mäta vårdskador, 

självrapportering, markörbaserad journalgranskning och direkt observation identifierades i 

litteraturöversikten. Alla visade sig ha sina för- och nackdelar. För framtida 

patientsäkerhetsarbete förutses därför att alla tre metoderna kommer fortsätta samexistera. 

Detta eftersom alla tre bidrar med olika typer av information till den informationsinsamling 

som är en central faktor i ett aktivt arbete för att minimera antalet vårdskador. I det fortsatta 

patientsäkerhetsarbetet behövs förstärkta insatser för att förstå vilka säkerhetsbarriärer som 

fallerar i vården och varför. Inför fortsatt forskning skulle det därför vara intressant att 

intervjua sjuksköterskor om varför specifika vårdskador uppstår. Baserat på svaren skulle 

det förmodligen gå att utveckla många effektiva strategier för att göra barnsjukhuset till en 

säkrare plats för barn att vistas på. 
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gällande kvalitet 

Alsulami et al. 

(2013) 

Storbritannien 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor följer 

dubbelkontrollpolicy för 

förebyggande av vårdskador vid 
administrering av läkemedel till 

barn 

Kvantitativ 876 (0,3%) Direkt observation av 
genomförda moment, 

statistiskt beskrivande 

Tydligt oberoende beräkning av 
dos genomfördes bara i 30% av 

fallen, 9,6% felaktig administrering 

av läkemedel 

Hög kvalitet 

Gazarian & 

Graudins (2012) 

Australien 

Att utveckla och testa en 
mångfasetterad modell för att 

förbättra medicinsk 

vårdsäkerhet på ett barnsjukhus 
genom integrationen av 

riktlinjer för säker förskrivning 

baserade på publicerad evidens  

Kvantitativ 1 011 barn och 6 651 
ordinationer (ej angivet) 

Retrospektiv studie med 
mätning före, ett år och 

fyra år efter intervention. 

Statistisk analys av data 
baserat på 

självrapportering och 

granskning av 
dokumentation 

Det totala antalet fel minskade från 
4,5 per 100 förskrivningar i 

utgångsläget till 2,8 efter fyra år. 

Totala antalet medicinrelaterade 
vårdskador minskade från 19,2 per 

100 patienter i utgångsläget till 8,6 

efter fyra år 

Medel kvalitet 

Kirkendall et al. 

(2012) USA 

Att med hjälp av vuxeninriktade 

Global Trigger Tool identifiera 
vårdskador hos barn inlagda på 

sjukhus 

Kvantitativ 240 journaler granskades (ej 

angivet) 

2-stegs retrospektiv 

journalgranskning av 
slumpvis utvalda journaler 

Vårdskador identifierades hos 

36,7% av patienterna 

Medel kvalitet 

Kornburger et al. 

(2013) USA 

Att validera möjligheten att 

minska vårdskador på barn 
relaterade till instruktioner vid 

utskrivning med en utbildnings-

intervention i ”Teach-Back” 

Kvantitativ 58 enkätsvar (22%) innan 

och 53 enkätsvar (28%) efter 
interventionen 

Analys och jämförelse av 

sjuksköterskornas 
enkätsvar före och efter 

interventionen 

Sjuksköterskornas kunskap om, 

användning av och positiva attityd 
till ”Teach-Back” ökade, 

sjuksköterskor gav exempel där 

metoden hjälpt till att fånga upp 

missförstånd 

Medel kvalitet 

Manias et al. (2014) 

Australien 

Att studera egenrapporterade 

vårdskador från ett barnsjukhus 
för att ta reda på skadetyper, 

orsaker och bidragande faktorer  

Kvantitativ 2 753 rapporter om 

vårdskador (ej angivet) 

Retrospektiv klinisk 

granskning av 
incidentrapporter från 

sjukhuspersonalen 

Vårdskador motsvarande 1,96% av 

inlagda patienter, flest vårdskador 
från medicin-, kirurgi- och 

intensivvårdsavdelningar 

Hög kvalitet 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Matlow et al. 

(2012) Kanada 

Att med hjälp av Canadian 
Paediatric Trigger Tool (CPTT) 

identifiera vårdskador hos barn 

inlagda på sjukhus 

Kvantitativ 
jämförande studie 

3 669 journaler granskades 
(0%) 

2-stegs retrospektiv 
journalgranskning av 

slumpvis utvalda journaler 

Vårdskador identifierades hos 9,2% 
av patienterna, signifikant fler 

vårdskador på universitetssjukhus 

än på länssjukhus 

Medel kvalitet 

Matlow et al. 

(2011) Kanada 

Att beskriva processen för att 
utveckla Canadian Paediatric 

Trigger Tool (CPTT) och med 

hjälp av CPTT identifiera 
vårdskador hos barn inlagda på 

sjukhus 

Kvantitativ 591 journaler granskades 
(1,6%) 

Litteratursökning, analys, 
Delphiprocess för att 

utveckla CPTT, 2-stegs 

retrospektiv 
journalgranskning 

Sjuksköterskor värderade CPTT 
som lättanvänt, vårdskador 

identifierades hos 15,1% av 

patienterna 

Medel kvalitet 

Solevåg & Nakstad 

(2014) Norge 

Att identifiera vårdskador hos 

barn inlagda på sjukhus med 

markörbaserad 

journalgranskning och 
självrapportering samt jämföra 

resultatet 

Kvantitativ 761 journaler och två års 

incidentrapportering 

granskades (ej angivet) 

2-stegs retrospektiv 

journalgranskning av 

slumpvis utvalda journaler, 

granskning av 
incidentrapporter 

Vårdskador identifierades hos 5% 

av patienterna med Trigger Tool 
och 0,5% av patienterna med 

egenrapporteringen 

Medel kvalitet 

Starmer et al. 

(2014) USA, 

Kanada 

Att undersöka effekten av 

utbildning i 
standardiserad  överrapportering 

för vårdskador på nio 

barnsjukhus 

Kvantitativ  10 740 patientinläggningar 

granskades (0%) 

Journalgranskning, 

granskning av 
incidentrapporter, 

tidsstudie, granskning av 

noteringar och 

ljudinspelningar 

Signifikanta minskningar av antalet 

vårdskador efter interventionen 
från i medel 24,5 till 18.8 

vårdskador per 100 inlagda 

patienter 

Hög kvalitet 

Stockwell et al. 

(2015) USA 

Att utveckla markörbaserad 

journalgranskning anpassad för 
barn och använda den för att 

identifiera vårdskador hos barn 

inlagda på sjukhus 

Kvantitativ 600 journaler granskades (ej 

angivet) 

Utveckling av Trigger Tool 

med Delphiprocess, 2-stegs 
retrospektiv 

journalgranskning av 

slumpvis utvalda journaler 

Vårdskador identifierades hos 

24,3% av patienterna 

Medel kvalitet 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Yamamoto et al. 

(2011) Brasilien 

Att analysera vårdskador genom 
att undersöka självrapportering 

på ett barnsjukhus i São Paulo 

Kvantitativ 115 rapporter om vårdskador 
granskades (ej angivet) 

Retrospektiv granskning av 
egenrapporter om 

vårdskador 

Dom huvudsakliga i rapporterna 
identifierade vårdskadorna var fel 

infusionshastighet (25%), utebliven 

medicinering (20,8 %) och felaktig 
läkemedelsdos (11,7 %) 

Medel kvalitet 

Wegner & Pedro 

(2012) Brasilien 

Att analysera hur anhöriga till 
barn som vårdas på sjukhus och 

sjuksköterskor uppfattar 

vårdskador 

Kvalitativ, 
explorativ 

23 sjuksköterskor och 15 
följeslagare intervjuades (ej 

angivet) 

Tematisk analys av data 
insamlad genom 

semistrukturerade 

intervjuer 

Sju tematiska kategorier 
utkristalliserade sig 

Medel kvalitet 

 


