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Abstrakt 

Introduktion/Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt lagstiftning skyldiga att 
verka för hög patientsäkerhet, bland annat genom att rapportera händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Orsaker till att en vårdskada uppstår kan ses ur ett 
individ- respektive systemperspektiv. Syfte: Belysa faktorer som bidrar till att 
allmänsjuksköterskan rapporterar eller avstår från att rapportera en avvikelse. Metod: 
Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Under 
litteratursökningen hittades elva artiklar via databassökningar och två artiklar via manuell 
sökning. Dessa kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till en 
litteraturöversikt. Resultat: Områden som identifierades var: Kunskap gällande 
avvikelseprocessen, Undanflykter och prioriteringar, Rädsla för att vara okollegial eller 
verka inkompetent, Skuldbeläggande miljö och Betydelsen av återkoppling. Diskussion: 
Mer utbildning gällande avvikelsehanteringen samt återkoppling efter inlämnad 
avvikelserapport skulle kunna bidra till att fler avvikelser rapporteras. Ur ett 
systemperspektiv bör hög benägenhet för att rapportera eventuella avvikelser ses som ett 
tecken på kompetens. Det krävs en miljö som värdesätter öppenhet när det gäller 
avvikelserapportering. Slutsats: Syftet med en avvikelserapport är att hantera systemfel. Om 
sjuksköterskan förstod detta skulle fler avvikelserapporter sannolikt lämnas in och 
organisationen ges då möjlighet att arbeta med de latenta förutsättningarna. I slutändan 
gagnar detta patienten.  
 
Nyckelord: Avvikelserapport, Litteraturöversikt, Patientsäkerhet, Sjukhus, Sjuksköterskor 
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Tabell 1. Definitioner av aktuella begrepp  

Introduktion 

Enligt Socialstyrelsen drabbas ett stort antal patienter av vårdskador varje år, vilket upptar 

en stor del av sjukvårdens resurser (Socialstyrelsen, 2008). Hälso- och sjukvårdspersonal är 

enligt lagstiftning skyldig att verka för att hög patientsäkerhet upprätthålls. Detta genom att 

exempelvis rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

En vårdskada äger rum då åtgärder som skulle förhindra att en patient blir lidande, 

kroppsligt eller psykiskt skadad, eller avlider inte har vidtagits (SFS 2010:659).  

 

Begrepp 
 

Definition 

Negativ händelse 
 

händelse som medfört vårdskada 

Tillbud   
 

händelse som hade kunnat medföra 
vårdskada 

Avvikelse 
 

negativ händelse eller tillbud 

                          (SOSFS 2005:12) 

Bakgrund 

I Sverige drabbas årligen cirka 100 000 patienter av en vårdskada under vistelse på sjukhus. I 

drygt 3000 av fallen blir konsekvenserna så allvarliga att patienten avlider (Soop, Fryksmark, 

Köster & Haglund, 2009).  Svensk Hälso- och sjukvård är ur ett internationellt perspektiv av 

god kvalité, men trots detta skadas eller riskerar patienter att skadas dagligen. Vanliga 

vårdskador kan till exempel vara trycksår, fallskador, brister i läkemedelshantering och 

vårdrelaterade infektioner. För att minska vårdskador och onödigt lidande för patienter 

måste patientsäkerheten förbättras. Patientsäkerhetsarbete innebär att analysera, fastställa 

och undanröja orsaker till risker och avvikelser. Vårdpersonalen är skyldig att bidra till att 

hög patientsäkerhet upprätthålls. Hög patientsäkerhet innebär för patienten att denne ska 

känna sig trygg och säker. För vårdpersonalen innebär det att denne ska ges de 

förutsättningar som krävs för att ge en säker vård och omsorg (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2011, 7-8).  I en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har en utveckling av patientsäkerhetsarbetet skett. Åtgärder som 

etablerades var till exempel mätning av trycksårsförekomst, ökad uppmärksamhet på basal 
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Figur 1. Avvikelsehanterings händelseförlopp. 

hygien hos vårdpersonalen och användning av strukturerad journalgranskning. Det är i 

dagsläget för tidigt att se om detta har resulterat i någon förändring (SKL, 2011, 7-8).  

Det har sedan tidigt 1990-tal funnits en lagstiftning på att vårdgivarna inom Hälso- och 

sjukvården ska ha ett inrättat avvikelsesystem, där anställda ska identifiera och rapportera 

vårdskador som har drabbat eller riskerar att drabba patienter (Socialstyrelsen, 2013). 

Tidigare forskning visade att sjuksköterskorna var skickliga då det gällde att identifiera, 

avbyta och korrigera en avvikelse innan den begåtts (Henneman et al, 2010). Enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskan arbeta preventivt 

genom att vara medveten om riskerna för vårdskador, samt tidigt upptäcka och påtala 

brister (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). En avvikelse rapporteras genom en 

standardiserad blankett eller ett datoriserat system i de verksamheter där sjuksköterskor 

arbetar. Om patienten drabbats av, eller riskerar att drabbas av, en allvarligare skada ska 

vårdgivaren skriva en anmälan enligt föreskriften Lex Maria. En allvarligare skada kan 

exempelvis innebära feldosering eller förväxling av läkemedel (SOSFS 2005:28). En allvarlig 

avvikelse ska skickas till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (SFS 

2010:659). Patienten och dess anhöriga ska underrättas om avvikelsen. Ärendet kan därefter 

gå vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som tar beslut angående 

disciplinära åtgärder (Kammarkollegiet, 2014). En förenklad beskrivning av vad som händer 

med en inlämnad avvikelserapport ses i figur 1. 

 

•HSAN prövar behörighetsfrågor gällande legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal

•IVO säkerhetsställer att utredning skett, att åtgärder vidtags samt beslutar 
om ärendet ska skickas till HSAN

•Vårdgivaren utreder, kartlägger, beslutar om åtgärder, förhindrar 
upprepning samt avgör om ärendet ska skickas vidare till IVO

•Avvikelse rapporteras till vårdgivare

•Avvikelsen sker
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Orsaken till att en avvikelse uppstår sågs tidigare med ett fokus på individen. I ett modernt 

patientsäkerhetsarbete ligger fokus på systemet (Socialstyrelsen, u.å.a.). Professor James 

Reason, patientsäkerhetsforskare vid University of Manchester i Storbritannien, kallar dessa 

synsätt för individ- respektive systemperspektiv. Inom systemperspektivet försöker 

organisationen frambringa skyddsnät för att förhindra att avvikelser sker. När ett eller flera 

lager av skyddsnätet inte är intakta beror det på en kombination av två anledningar: 

individuella misstag och latenta förutsättningar. Med individuella misstag menas osäkra 

handlingar med människor som till exempel slarv och att rutiner inte följs. Latenta 

förutsättningar innebär brister i systemet som exempelvis brist på erfarenhet hos berörd 

personal, trötthet, tidsbrist och underbemanning (Reason, 2000). 

”We cannot change the human condition, but we can change the conditions under which 

humans work” (Reason, 2000, s. 769) 
 

Problemformulering 

Enligt lagstiftning är sjuksköterskan skyldig att rapportera en avvikande händelse för 

att på så sätt öka och förbättra patientsäkerheten i vårdarbetet (SFS 2010:659). Trots 

omfattande utveckling i patientsäkerhetsarbetet de senaste åren bedömer 

Socialstyrelsen att det fortfarande föreligger en betydande underrapportering av 

vårdskador (Socialstyrselsen, 2014).   

Syfte 

Belysa faktorer som bidrar till att allmänsjuksköterskan rapporterar eller avstår från att 

rapportera en avvikelse. 

Metod 

Design 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt, vilket innebär att redan publicerade 

forskningsresultat inom ett specifikt vårdvetenskapligt område sammanställs (Friberg, 2006, 

s. 115, 117). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i detta arbete skulle artiklarna beskriva vad som bidrar till att 

allmänsjuksköterskan rapporterar eller avstår från att rapportera en avvikelse. 
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Inklusionskriterier var att artiklar skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade 

mellan årtalen 1990 och 2014, sjuksköterskorna skulle vara verksamma på sjukhus. Artiklar 

vars innehåll behandlade sjuksköterskor med vidareutbildning exkluderades, detta gällde 

även artiklar skrivna ur ett patientperspektiv. 

Litteratursökning 

Litteraturöversiktens syfte behandlar ämnesområden som avvikelsrapport, sjuksköterska 

och patientsäkerhet. Därav inleddes litteratursökningen med övergripande sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo som alla täcker området omvårdnad (se tabell 1). I 

databasen PubMed gjordes en fritextsökning utan några begränsningar, vilket Axelsson 

(2012, s. 208-209) kallar en pilotsökning. Sökorden ”Nurses, Knowledge, Reporting och 

Reactions” resulterade i 33 träffar. Inspiration till MeSh-termer hämtades ur artiklar vars titel 

svarade på litteraturöversiktens syfte. I så hög grad som möjligt har ämnesordlistor som 

MeSh-termer och Headings använts. På så vis hittades en term som samlade upp alla 

ämnesord och klargjorde definitionen på termerna i respektive databas. Ämnesområdet 

sjuksköterska utökades till Attitude of Health Personnel, Medical Staff/Hospital, Medical 

errors/Nursing. Avvikelserapportering utökades till Risk management. Patientsäkerhet 

utökades till Safety Management. En sökning med bara Attitude of Health Personnel och Risk 

management gav 4295 träffar, därför begränsades sökningen med Intention. I Cinahl hittades 

fem relevanta artiklar med enbart två Headings; Nurse Attitudes och Incident reports. I 

PsycInfo gjordes enbart fritextsökning med sökorden Attitudes, Incident report och Nurse. Två 

artiklar hittades via referenslistan på utvalda artiklar. Resultat av utvalda artiklar redovisas i 

tabell 3.  

Tabell 2. Sökord utifrån syfte 

Sökord PudMed 
(MeSh, fritext) 

Cinahl 
(Headings) 

PsycInfo 
 

Avvikelserapport Medical 
errors/Nursing, Risk 
management, 
Reporting, Medical 
errros 

Incident reports  Incident report 

Sjuksköterska Attitude of health 
personnel, Nurses, 
Medical staff/Hospital, 
Reactions, Nursing 
staff/Hospital, 
Intention 

Nurse, Attitudes  Nurse, Attitudes  

Patientsäkerhet Safety management, 
Knowledge 
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Tabell 3. Databassökning och urval 

Datum/Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Utvalda artiklar 

2014/05/24  
PubMed 

Nurses AND 
Knowledge AND 
Reporting AND 
Reactions 

1990-2014 
English 
 

33 
 

20* 
9** 
3*** 
 

Ekman, 
Petersson, 
Tågerud & 
Bäckström (2012) 
 

2014/05/29 
PubMed 
 

(("Intention"[Mesh]) 
AND "Attitude of 
Health 
Personnel"[Mesh]) 
AND "Risk 
Management"[Mesh] 

1990-2014 
English 
 

19 11* 
7** 

Kingston, Evans, 
Smith & Berry 
(2004) 

 

2014/09/04 
PubMed 
 

((("Medical Staff, 
Hospital"[Mesh]) 
AND "Attitude of 
Health 
Personnel"[Mesh]) 
AND "Medical 
Errors"[Mesh]) AND 
"Risk 
Management"[Mesh] 

1990-2014 
English 

30 19* 
10** 

Hartnell, 
MacKinnon, 
Sketris & Fleming 
(2012) 

2014/09/04 
Cinahl 

(MM "Nurse 
Attitudes") AND (MM 
"Incident Reports") 

1990-2014 
English 
 
 

20 11* 
3** 
2*** 
 

Gifford & 
Anderson (2010) 
Okuyama, Sasaki 
& Kanda (2010) 
Salem, Jones & 
Elkharam (2013)  
Walker & Lowe 
(1998) 

2014/09/04 
PubMed 

((("Medical 
Errors/nursing"[Mesh]
) AND "Attitude of 
Health 
Personnel"[Mesh]) 
AND "Safety 
Management"[Mesh]) 
AND "Nursing Staff, 
Hospital"[Mesh] 

1990-2014 
English 
 
 

53 45* 
4** 
3*** 

Petrova, 
Baldacchino & 
Camilleri (2010) 

2014/09/04 
PsycInfo 

Attitudes AND 
Incident report AND 
Nurse 

1990-2014 
English 
 

52 38* 
9** 
2*** 

Lin & Ma (2009) 
Mrayyan, Shishani 
& Al-Faouri (2007) 
 

2014/09/04 
PubMed 

 

 

 

(((("Attitude of 
Health 
Personnel"[Mesh]) 
AND 
"Nurses"[Mesh]) 
AND "Safety 
Management"[Mesh]) 
AND "Risk 
Management"[Mesh]) 
AND "Medical 
Errors"[Mesh] 

1990-2014 
English 

35 29* 
4** 
1*** 

Evans et al (2006) 

* Förkastade efter läst titel 
** Förkastade efter läst abstrakt 
*** Förkastade efter läst resultat 
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Urval och granskning 

Sökord som ansågs relevanta utifrån syftet användes i databaserna. Artiklar vars titel inte 

svarade mot syftet förkastades. Resterade artiklars abstrakt lästes och de som motsvarade 

syftet lästes i sin helhet. Därefter granskades artiklarna i Ulrich Web för att kontrollera att 

den tidsskrift där artiklarna publicerats blivit Refereegranskad. Enligt Segesten (2006, s. 38) 

innebär Referee att forskningen håller hög klass. För att bedöma kvaliteten på de utvalda 

artiklarna granskades dessa enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvantitativ respektive kvalitativ metod (se bilaga 1). Abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats poängsattes med en maxpoäng på 47 respektive 48 poäng. I 

granskningsmallen byttes ”Patienter med lungcancerdiagnos” ut mot ”Sjuksköterskor”, för 

att stämma överens med syftet i denna litteraturöversikt. Därefter räknades poängen om till 

procentsatser för att sedan bli graderade till grad I, II eller III. Alla inkluderade artiklar i 

denna litteraturöversikt uppnådde grad I och II, vilket motsvarar hög respektive medel 

kvalitet (se bilaga 2).  

Analys 

Med inspiration från Friberg bröts artiklarnas resultat ner till delar för att så småningom 

byggas upp till en ny helhet (Friberg, 2006, s.110-112). Med fokus på resultatdelen lästes 

varje artikel inledningsvis noggrant, för att på så sätt få en uppfattning om vad som 

avhandlades i dessa. Artiklarnas resultat översattes från engelska till svenska med stor 

noggrannhet för att inte förvränga texten. Varje artikel kvalitetgranskades och 

sammanställdes utifrån syftet i en översiktstabell för att identifiera nyckelfynden i 

artiklarnas resultat (Se bilaga 2). Genom färgkodning sorterades likheter och olikheter ut och 

sammanställdes på ett papperark (Se bilaga 3). På så vis uppenbarades 5 områden och för 

vart och ett av dessa gjordes en sammanställning som blev litteraturöversiktens resultat. 

Dessa områden har diskuterats och modifieras under hela arbetets gång. När en djupare 

förståelse uppnåddes framträdde de områden som nu återfinns i resultatet. 

Litteraturöversiktens syfte hölls i åtanke under hela förloppet för att inte hamna på några 

sidorspår.  

Etiska överväganden 

Artiklar som för ett etiskt resonemang och/eller är godkända av en etisk kommitté användes 

i denna litteraturöversikt. Därefter analyserades artiklarna så objektivt som möjligt för att 
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författarnas förkunskap inte skulle förvanska artiklarnas resultat.  

 

Resultat 

Sammanställningen visade att det fanns en mängd olika bidragande faktorer till att 

allmänsjuksköterskan rapporterar eller avstår från att rapportera en avvikelse.  

 

Resultatets innehåll har sorterats in under 5 områden, se figur 2.  

 

 

Figur 2- översikt över resultatet 

Kunskap gällande avvikelseprocessen 

Flera studier visade att sjuksköterskorna ansåg att avvikelserapporten kunde leda till 

värdefull information, ökad medvetenhet, samt bidra till en positiv förändring genom 

förbättrade arbetsvillkor och omvårdnad (Gifford & Anderson, 2010; Hartnell, MacKinnon, 

Sketris & Fleming, 2012; Kingston, Evans, Smith & Berry, 2004). Det fanns brister gällande 

förståelsen av avvikelsehanteringen, som kunde innebära exempelvis hur en rapportering 

utförs, vad som bör rapporteras och vem som är ansvarig för att rapportera avvikelsen. Det 

fanns dessutom bristande kunskap angående hur sjuksköterskorna skulle få tag i själva 

avvikelseformuläret (Gifford & Anderson, 2010; Hartnell et al., 2012; Haw, Stubbs & Dickens, 

2014; Kingston et al., 2004; Petrova, Baldacchino & Camilleri, 2010; Uribe, Schweikhart, 

Pathak, Dow & Marsh, 2002; Walker & Lowe, 1998). Okunskap gällande 

rapporteringssystemet förekom i högre utsträckning hos nyutbildade sjuksköterskor än hos 

erfarna (Ekman, Petersson, Tågerud & Bäckström, 2012; Evans et al., 2004). Närmare hälften i 

en studie om 407 sjuksköterskor önskade att avvikelseformuläret skulle vara lättare att fylla i 

och majoriteten av dem ansåg att ett webbaserat system skulle underlätta rapporteringen 

(Ekman et al., 2012). Sjuksköterskorna angav att de skulle rapportera i högre utsträckning 

om de hade mer kunskap gällande avvikelseprocessen och efterfrågade därför mer 

utbildning kring detta (Gifford & Anderson, 2010; Hartnell et al., 2012; Kingston et al., 2004).  

 

Rädsla för att vara 
okollegial eller 

verka 
inkompetent 

 
Kunskap gällande 
avvikelseprocessen 

 
Undanflykter och 

prioriteringar 

 
Skuldbeläggande 

miljö 

 
Betydelsen av 
återkoppling 
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Undanflykter och prioriteringar 

En del sjuksköterskor upplevde att andras misstag inte var deras ansvar att rapportera 

(Okuyama, Sasaki & Kanda, 2010). Sjuksköterskorna valde att inte rapportera en avvikelse 

om följden blev att den berörda patienten inte kom till skada (Gifford et al., 2010; Haw et al., 

2014; Mrayyan, Shishani & Al-Faouri, 2007; Okuyama et al., 2010; Uribe et al., 2002; Walker & 

Lowe, 1989). Detta förekom i större utsträckning bland de erfarna sjuksköterskorna jämfört 

med de nyutbildade (Evans et al., 2006). Om en avvikelse inträffade ofta rapporterade 

sjuksköterskorna den i högre grad (Hartnell et al., 2012; Haw et al, 2014; Okuyama et al., 

2010; Petrova et al., 2010; Uribe et al., 2014; Walker & Lowe., 1998).  En del sjuksköterskor 

beskrev att rapporteringen inte var värd att färdigställa då värdefull patienttid gick till spillo 

(Hartnell et al., 2012; Kingston et al., 2004; Okuyama et al., 2010; Walker & Lowe, 1998).  

 
 
“Hassle, the time it takes to do an event form. If we did all the paperwork we are expected 

to do I would never see patient” (Haw et al., 2014 s. 5)  

 

30 % av totalt 407 sjuksköterskor ansåg att de inte hade tid över för att skriva en 

avvikelserapport (Ekman et al., 2012). Sjuksköterskorna önskade att rapporteringsprocessen 

skulle vara enklare och betonade det extra arbete rapporteringen innebar (Hartnell et al., 

2012; Haw et al., 2014; Lin & Ma, 2009; Uribe et al., 2002). 

 

“It´s tedious, the paperwork. There is no time to have a cup of the even“(Haw et al., 
2014, s. 5).  

 

Rädsla för att vara okollegial eller verka inkompetent 

Ett hinder för att skriva en avvikelserapport var rädsla. Det förekom tveksamheter kring att 

rapportera en avvikelse som en kollega hade begått. Sjuksköterskorna var rädda för att bli 

märkta som ”den som sätter andra människor i trubbel”(Gifford & Anderson, 2010; Hartnell 

et al., 2014; Haw et al., 2014; Uribe et al., 2002; Walker & Lowe, 1998). När sjuksköterskorna 

upptäckte att en kollega hade orsakat en avvikelse föredrog de att själva reda ut avvikelsen 

eller rapportera vidare till en erfaren kollega, snarare än att fylla i en avvikelserapport. Om 

medarbetaren dessutom var en mer erfaren sjuksköterska eller en vän var det ännu svårare 
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att rapportera händelsen (Haw et al., 2014; Walker & Lowe, 1998). Relationer inom 

arbetslaget kunde påverka rapporteringen i endera riktningen. På grund av grupptrycket 

kunde sjuksköterskan bli uppmuntrad till eller avrådd från att skriva en avvikelserapport i 

syfte att skydda en medarbetare (Gifford & Anderson, 2010). 

 

” If you become too hard on colleagues it can destroy your relationship with them” (Haw 
et al., 2014, s. 5) 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de var rädda för vad arbetskollegorna skulle tycka om dem om 

de orsakade en avvikelse. De ville inte bli märkta som ”den som gör misstag” eller uppfattas 

som inkompetenta (Hartnell et al., 2012; Haw et al., 2014; Lin & Ma, 2009; Mrayyan, Shishani 

& Al-Faouri, 2007; Okuyama et al., 2010; Petrova et al., 2010).  

 

”Beeing scared that other people will be thinking you are not competent” (Haw et al., 
2014, s. 5). 

 

Mer än hälften av 799 sjuksköterskor undvek att rapportera när en avvikelse hade inträffat 

eftersom de var rädda för den reaktion de skulle få av sina kollegor (Mrayyan et al., 2007). 

En del sjuksköterskor var också rädda för att patienten skulle få ett negativt intryck av dem 

efter att en avvikelse inträffat (Hartnell et al., 2012; Lin & Ma, 2009; Petrova et al., 2010). 

 

 ”How do the other team members take it if you get labelled as the one who makes 

mistakes” (Haw et al., 2014, s. 5). 

 

Skuldbeläggande miljö 

I ett flertal studier kände sjuksköterskorna en oro för rättstvister, uppsägning eller 

påverkan på framtida yrkesmöjligheter efter en inlämnad avvikelserapport (Gifford & 

Anderson, 2010; Mrayyan et al., 2007). Sjuksköterskor som skrivit en avvikelserapport 

och därefter fått disciplinära åtföljder rapporterade avvikelser i mindre utsträckning 

(Haw et al., 2014; Walker & Lowe, 1998). I vissa fall fokuserade organisationen mer på 

individen som potentiell orsak och inte på hela systemet (Gifford & Anderson, 2010; 
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Hartnell et al., 2012; Haw et al., 2014; Kingston et al., 2004; Lin & Ma, 2009; Okuyama et 

al., 2010; Petrova et al., 2010; Salem, Jones & Elkharam, 2013; Uribe et al., 2002).  

 

”I find it a little intimidating. It’s very scary if something happens. I don’t feel happy, 

because I have to fill a form out and I think I feel a little frightened that I’d get blamed for 

it” (Kingston et al., 2004, s. 38). 

 

Oro för att få skulden eller ett straff förekom i större utsträckning hos de nyutbildade 

sjuksköterskorna i jämförelse med erfarna, eftersom de upplevde att miljön inom 

avdelningen uppmuntrade till skuld och bestraffning och kände att organisationen 

saknade möjligheter att ge stöd (Walker & Lowe, 1998). De erfarna sjuksköterskorna 

upplevde att själva organisationen främjade hemlighållande av information, i syfte att 

undvika rättstvister (Kingston et al., 2004). Förekomsten av en uppmuntrande miljö 

inom organisationen spelade en betydande roll för huruvida sjuksköterskorna skulle 

skriva en avvikelserapport eller inte (Gifford & Anderson, 2010). Sjuksköterskorna var 

övertygade om att ett anonymt rapporteringssystem skulle kunna vara ett bra sätt att 

reducera hot och skuldbeläggning, vilket skulle uppmuntra fler till att skriva 

avvikelserapporter (Kingston et al., 2004; Petrova et al., 2010). 

 

Betydelsen av återkoppling 

I ett flertal studier upplevde sjuksköterskorna att de inte fick någon återkoppling efter 

att de hade lämnat in en avvikelserapport. De upplevde också att det nuvarande 

avvikelsetrapporteringssystemet var ineffektivt och kände brist på förtroende för 

organisationen gällande vad rapporterna användes till. Därför valde sjuksköterskorna 

att inte skriva en avvikelserapport eftersom det inte tycktes resultera i någon 

förändring (Evans et al., 2006, Gifford & Anderson, 2014; Hartnell et al., 2012; Petrova 

et al., 2009; Salem et al., 2013).  

 

”If you ever fill out a clinical or critical incident form, you´d wonder what was the 

outcome of it …but where do the staffs get the information back? Where is the feedback? 

In other words, sometimes you´re thinking…well, what did we learn from that?”(Salem 
et al., 2013, s. 79) 
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Sjuksköterskorna trodde att återkoppling efter att ha lämnat in en avvikelserapport 

skulle kunna motivera till fortsatt rapportering (Ekman et al., 2012; Hartnell et al., 2012; 

Kingston et al., 2004; Walker & Lowe, 1998).  

 

”Everyone can learn from the mistake … it enables people to change their nursing 

practice if they know what problems are occurring … the whole purpose is for staff 

development, and forms can be used as quality improvement tools”(Walker & Love, 
1998, s. 100) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som bidrar till att 

allmänsjuksköterskan rapporterar eller avstår från att rapportera en avvikelse. Inriktningen 

mot sjuksköterskeyrket gjordes utifrån författarnas framtida yrkesroll. Under 

litteratursökningen hittades främst studier med forskning på läkemedelshantering. Syftet 

med denna litteraturöversikt berörde inte enbart avvikelser gällande läkemedelshantering, 

vilket möjligen hade kunnat stärka trovärdigheten i resultatet.  

Det tog längre tid än planerat att hitta relevanta artiklar i PubMed, då det upplevdes att det 

inte existerade några självklara MeSh-termer inom ämnesområdena avvikelserapport och 

patientsäkerhet. Detta hanterades genom att en så kallad pilotsökning genomfördes, vilket 

resulterade i 33 artiklar. Ur dessa hämtades inspiration till MeSh-termer. För sökordet 

avvikelserapport hittades MeSh-termen Risk Management. Begreppet innefattade bland annat 

Incident reporting/hospital, Hospital incident reporting och Risk reporting. För sökordet 

patientsäkerhet användes MeSh-termen Patient safety som i kombination med 

ämnesområdena sjuksköterska och avvikelserapport inte bidrog till relevanta träffar. Patient 

safety byttes därför ut mot Safety management, i detta begrepp ingår förebyggande av 

avvikelser. I PsycInfo var det svårt att hitta relevanta Thesaurus, vilket resulterade i att 

enbart fritextsökningar gjordes med sökorden Attitudes, Incident report och Nurse.  

De flesta artiklarna utgick enbart från sjuksköterskans synvinkel. För att inte missa studier 

gjorda på andra yrkesgrupper i kombination med sjuksköterskor användes MeSh-termerna 
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Attitude of Health Personnel, Medical Staff/Hospitals och Medical errors. I ett fåtal artiklar 

inkluderas därför också andra yrkesgrupper. Dessa blev en del av litteratursöversiktens 

resultat, dock användes bara den del som rörde sjuksköterskan. MeSh-termen Intention berör 

vad en person har för avsikt att göra.  

Publiceringsår 1990-2014 användes på grund av att Sveriges Hälso- och sjukvård under tidigt 

1990-tal fick krav på sig att ha ett inrättat avvikelsesystem. Trots detta breda tidsintervall 

hittades mestadels artiklar från 2000-talet, vilket tyder på att avvikelserapportering har blivit 

ett högaktuellt ämne under de senaste åren. 

Artiklar som inkluderades i litteraturstudien hade grad I eller II, utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) kvalitetsbedömning, vilket indikerar på hög vetenskaplig kvalitet. Utvalda artiklar 

förde ett resonemang kring aktuella etiska aspekter, antingen i artikelns text eller på 

tidskriftens hemsida. 

Litteraturöversiktens resultat grundar sig på 13 artiklar. Artiklarnas resultat samstämmer i 

hög grad vilket har gjort att resultatet har relativt begränsad kvantitet. Att artiklarnas 

resultat samstämmer kan också ses som en styrka då trovärdigheten i fynden stärks. Citat 

användes för att belysa sjuksköterskornas åsikter och på så sätt styrka litteraturöversiktens 

resultat.  

Kvantitativa och kvalitativa artiklars resultat presenteras enlig Friberg (2006, s. 122) på olika 

sätt, det vill säga ord respektive siffror. De kvalitativa resultaten stärktes med kvantitativa 

data, som därmed kompletterade litteraturöversiktens resultat.  

Gällande artiklarnas datainsamling kan det finnas skäl att fundera över eventuell systematik 

i bortfallet gällande de sjuksköterskor som i låg utsträckning rapporterat avvikelser. De 

sjuksköterskor som ofta valde bort avvikelserapportering skulle också kunna tillhöra en 

kategori som ogärna svarar på exempelvis enkäter. 

Under analysprocessen har det varit svårt att urskilja de olika områdena, eftersom de 

överlappar varandra. Områdena har ändrats under arbetets gång och kring detta har 

ingående diskussioner förts. Författarna läste artiklarna var för sig och förde sedan en 

diskussion kring artiklarnas nyckelfynd. Restarande tid har dessa suttit tillsammans vilket 
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författarna anser vara en styrka då problem som uppstått har kunna diskuterats till 

konsensus uppnåtts. En diskussion kring skriftspråket har ägt rum.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns tydliga brister i kunskap och förståelse kring 

avvikelseprocessen. Kunskap om detta skulle kunna innebära att fler sjuksköterskor 

rapporterar de avvikelser som faktiskt sker och i förlängningen bidrar till ökad 

patientsäkerhet. För att avvikelserapporteringen ska fungera krävs det av uppenbara skäl att 

goda rutiner i all form av verksamhet där avvikelser kan bli aktuella finns. Att ha kunskap 

om när, var och hur en avvikelserapport ska skrivas kan vara en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska kunna skriva en avvikelserapport. Det är rimligt att anta att alla 

sjuksköterskor skulle föredra att avvikelsesystemen ska se likadan ut oberoende av 

verksamhet, huvudman och geografisk plats. Där till bör systemen vara lättillgängliga och 

användarvänliga. Enligt Socialstyrelsens (SOSFS 2011:9) ska ledningssystemet säkerhetsställa 

att det finns rutiner för att identifiera och dokumentera avvikelser. Reason (2000) menar att 

det är viktigt att hitta källorna på arbetsplatsen som ger upphov till att det brister i 

organisationen. Det går inte att förändra människan men det går att förändra under vilka 

förhållanden människan arbetar. Att sjuksköterskor inte har kunskap kring 

avvikelseprocessen kan anses vara just en sådan brist. Eftersom systemen inom 

avvikelserapportering sannolikt kommer att uppdateras ett flertal gånger under den 

genomsnittliga sjuksköterskans karriär bör löpande utbildning krävas och/eller ges. 

Utbildning skulle kunna bidra som ett skyddsnät mot brister när det kommer till rutiner i 

avvikelsehanteringen.  

I resultatet förekom det att sjuksköterskor i högre utsträckning valde att inte skriva en 

avvikelserapport om patienten i fråga inte kom till skada. Detta styrks av en norsk studie där 

sjuksköterskorna hade liten förståelse för att avsikten med avvikelserapporteringen var att 

förbättra rutiner inom systemet snarare än att hitta syndabockar (Storli, 2008). Enligt 

lagstiftning är sjuksköterskan skyldig att rapportera tillbud (SFS 2010:659). Den uteblivna 

avvikelserapporten kan vara en attitydfråga, där den individuella sjuksköterskan inte tycker 

att det är viktigt att rapportera för egen del. Det kan också bero på bristande förståelse för 

varför tillbud bör rapporteras, att sjuksköterskan inte ser hela processen. Varje utebliven 
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avvikelserapport skulle potentiellt ha kunnat vara just den som hade inneburit viktiga 

förändringar av verksamhetsrutiner.  

Enligt resultatet föredrog sjuksköterskan att prioritera vårdsituationen istället för den 

administrativa delen där avvikelserapportering inryms. För sjuksköterskan bör det rimligen 

vara lätt att se tiden med den enskilda patienten som viktig. Att däremot se den positiva 

effekt en skriven avvikelserapport kan ha på hela verksamheten är inte lika lätt, trots att 

detta i förlängningen kommer den enskilda patienten till nytta. Socialstyrelsen (u.å.b.) menar 

att om ett tillbud uppmärksammas i god tid kan det förhindra att en patient kommer till 

skada ifall en liknande situation uppstår igen. Individuella misstag är förväntade inom 

Hälso- och sjukvård men tidbrist är vad Reason (2000) menar en latent förutsättning inom 

systemet som kan bidra till att skyddsnäten inte hålls intakta. Latenta förutsättningar går att 

förutse och på så vis kan skyddsnät skapas för att förebygga att avvikelser sker. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna var rädda för att uppfattas som okollegiala eller 

inkompetenta när de rapporterade en avvikelse. Detta bekräftar Ulanimo, O´Leary-Kelley 

och Connolly (2007) vars resultat visade att mer än hälften av sjuksköterskorna var rädda för 

hur kollegornas uppfattning om dem skulle påverkas när de rapporterade en avvikelse. 

Dessutom menar Waters, Hall, Brown, Espezel och Palmer (2012)  att bristande 

gruppdynamik och bristande kommunikation bidrar till att avvikande händelser uppstår. 

Sjuksköterskorna kopplar ihop bra gruppdynamik med färre antal incidenter. Reason menar 

att det, ur ett individperspektiv, är mer tillfredsställande att skylla uppkomsten av en 

avvikelse på individ snarare än organisation. Inom systemperspektivet ses däremot 

avvikelser som en konsekvens av brister i organisationen (Reason, 2000). Det var tydligt i 

resultatet att många sjuksköterskor upplevde att individperspektivet fortfarande rådde hos 

kollegor. Om kollegorna istället tänkte ur ett systemperspektiv skulle kanske fler blir 

uppmuntrade till att skriva en avvikelserapport. Om avvikelserapporteringens betydelse för 

patientsäkerheten kan tydliggöras inom en verksamhet bör också rapporteringen i sig kunna 

framstå som ett tecken på kompetens snarare än brist på sådan.   

Enligt resultatet undvek sjuksköterskorna att skriva en avvikelserapport på grund av en 

skuldbeläggande miljö inom organisationen. Detta stöds av en studie gjord i Kanada som 

visade att sjuksköterskorna kopplade ihop avvikelserapportering med rättstvister. 
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Sjuksköterskorna menade att de skulle vilja rapportera avvikelser men att tanken på 

rättstvister ständigt fanns i deras tankar. De ansåg att det var viktigt att rapportera men 

jobbigt att behöva hantera följderna (Waters et al., 2012). Det krävs en miljö som värdesätter 

öppenhet och rättvisa när det gäller att dela med sig av säkerhetsrelaterad information i 

vetskap om att de inte kommer skuldbeläggas och på samma gång inser sitt eget ansvar. 

Detta styrks av Socialstyrselsen (2014) som menar att det är viktigt att organisationen skapar 

förutsättningar för att sjuksköterskan ska våga rapportera. Även Reason (2000) styrker detta, 

då denne klargör att när en avvikelse sker är det av intresse att upptäcka hur och varför 

skyddsnätet fallerade snarare än att fokusera på vem som orsakade avvikelsen. Ett effektivt 

avvikelsesystem beror avgörande på en miljö som främjar avvikelserapportering. För att 

miniminera riskerna för en avvikelse kan organisationen, rutiner och arbetssätt behöva 

utformas så det förhoppningsvis omöjliggörs att en avvikelse inträffar.  

Resultatet visade att återkoppling efter en inlämnad avvikelserapport motiverade 

sjuksköterskorna till fortsatt avvikelserapportering och att brist på sådan kan leda till att 

avvikelser inte rapporteras. Detta styrks av Waters et al (2012) som menar att brist på 

återkoppling ledde till att sjuksköterskorna kände sig ignorerade och struntade i att 

rapportera avvikelsen. Enligt Socialstyrselsen (u.å.b.) är verksamhetsansvariga skyldiga att 

analysera avvikelserapporterna. Vidtagna åtgärder och slutsatser ska rapporteras tillbaka till 

berörd personal. Dessutom ska vårdgivaren enligt lagstiftning (SFS 2010:659) upprätthålla en 

rapport varje år, om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har 

vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts för att öka patientsäkerheten. Detta ska hållas 

tillgänglig för alla som önskar att ta del av det. Sjuksköterskorna i denna litteraturöversikt 

uttryckte en stor efterfrågan av återkoppling. Utan återkoppling är det rimligt för dessa att 

tro att avvikelserapporten inte leder till någon förändring utan bara är tidkrävande. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt skulle kunna ligga till grund för framtida forskning inom 

patientsäkerhetsområdet. Systemet är det som, i motsats till individens misstag, går att 

arbeta proaktivt med. Benägenheten att skriva en avvikelserapport tycks hänga ihop med 

sjuksköterskornas föreställning om vad syftet med avvikelserapporten är. Om 

föreställningen hos berörd sjuksköterska är att organisationen vill hitta syndabockar lär 
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avvikelsen inte rapporteras på grund av rädsla för disciplinära åtgärder. Om denne istället 

förstår att syftet med avvikelserapporten är att hantera systemfel och inte individuella fel 

skulle fler avvikelser sannolikt rapporteras. På så vis kan organisationen arbeta med de 

latenta förutsättningarna och i förlängnigen skulle detta kunna gagna patienten.  

Ett intressant område att forska mer kring vore strategier som främjar förståelsen för 

avvikelserapporterns betydelse.  
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Bilaga 1(1). Granskningsmall för kvantitativa studier 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1(2). Granskningsmall för kvalitativa studier 



  

 

 

 

Bilaga 2. Översiktstabell för inkluderade studier 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare  
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande  
Kvalitet 
 

Ekman et.al, 
(2012) 
Sverige 

Undersöka 
medvetenheten bland 
sjuksköterskor om deras 
nya roll som 
uppgiftslämnare angående 
biverkningar efter intag av 
läkemedel i Sverige och 
faktorer som kan påverka 
rapporteringen av 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ 753 
sjuksköterskor 
(/316, internt 
bortfall 
varierade 
mellan 12-17%) 

Frågeformulär, Chi-
square test 

En majoritet av sjuksköterskorna ansåg att de 
ville ha återkoppling efter en skriven 
avvikelserapport. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor svarade att de i högre grad 
upplevde att de var osäkra på hur och vad de 
skulle rapportera, var de skulle få tag i 
formuläret och upplevde brist på tid att skriva 
en avvikelserapport. 

              34poäng    
         72%  
  Grad II 

Evans et.al, 
(2006) 
Australien 

Att bedöma medvetenhet 
och användning av det 
aktuella 
incidentrapporteringsyste
met och identifiera 
faktorer som förhindrar 
rapportering av incidenter 
på sjukhus. 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

263 doktorer 
(/77) 
799 
sjuksköterskor 
(/212 ) 

Frågeformulär, 
Likertskala, Fischer´s 
exact test, Intraclass 
correlation 
coefficient 

Orsaker till att inte skriva en avvikelserapport 
var bristande återkoppling och tidsbrist. Mer än 
hälften av sjuksköterskorna ansåg att de inte fick 
någon återkoppling kring vilka åtgärder som 
vidtogs efter inlämnad avvikelserapport.  
Närmare hälften ansåg också att formuläret var 
tog för lång tid att fylla i och att de inte hade tid 
till det. 

           43poäng   
89,4%   

Grad I 

Gifford & 
Anderson 
(2010) 
Kanada 

Att identifiera faktorer 
som påverkar 
sjuksköterskor att 
rapportera när en patient 
överfaller en personal på 
en sluten psykiatrisk 
vårdanläggning 

Kvalitativ 16 
sjuksköterskor 
(/ej angivet) 

Individuellt 
frågeformulär med 
öppna frågor, 
nominal 
gruppteknik, 
identifiering och 
kodning av teman 

Sjuksköterskorna tyckte de fick lite återkoppling 
efter sina inlämnade avvikelserapporter. 
Dokumenten var svåra att hitta, fylla i och 
tidskrävande.  
En uppmuntrande miljö bidrog till att 
sjuksköterskorna skrev en avvikelserapport.   

           43poäng   
89.6%   

Grad I 
 

Hartnell 
et.al, 

Öka förståelsen för vilka 
hinder som finns kring 

Kvalitativ 
 

7 apotekare 
9 läkare 

Djupgående 
intervjuer + 

Orsaker till att inte rapportera var bristande 
kunskap gällande hur formuläret fylldes i samt 

           38poäng 
                79,2% 



  

 

 

 

(2012) 
Kanada 

felrapportering av 
medicinering i 
vårdorganisationer 

14 
sjuksköterskor 
(/inte angivet) 

Fokusgrupper, 
kodmanual med 36 
koder, teman 

vad som skulle skrivas och vem som skulle 
skriva avvikelserapporten. Utbildning kring 
detta efterfrågades samt återkoppling efter 
inlämnas avvikelserapport. Tidsbrist samt rädsla 
för andras uppfattning var också orsaker till att 
en avvikelse inte rapporterades. 

              Grad II 
 

Haw et.al, 
(2014) 
England 

Undersöka vilka 
rapporterade anledningar 
som fanns till att 
psykiatrisjuksköterskor 
inte rapportera ett fel i 
medicinhanteringen gjord 
av en kollega och vilka 
hinder det fanns för att 
inte rapportera tillbud 

Kvalitativ 
Beskrivande 
 

50 
sjuksköterskor 
(/2) 

Intervju med öppna 
frågor, kodning till 
teman 

Sjuksköterskorna uppgav flera orsaker till varför 
de inte skrev en avvikelserapport. De ansågs sig 
ha brist på kunskap kring avvikelseprocessen, 
de var rädda för att uppfattas som inkompetenta 
och för disciplinära åtgärder samt ansåg de att 
rapporteringen var tidkrävande. 

           47poäng 
               97,9 % 
               Grad I  

Kingston 
et.al, 
(2004) 
Australien 

Undersöka 
sjukvårdspersonalens 
attityd till att skriva 
avvikelserapport gällande 
negativa händelser och 
tillbud, samt identifiera 
åtgärder för att underlätta 
rapporteringen 

Kvalitativ 14 läkare 
19 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
fokusgrupper med 
öppna frågor, 
kodning och 
tematiska kategorier 

Sjuksköterskorna föreslog att systemet kunde 
förenklas så att det skulle ta kortare tid att fylla i 
en rapport samt att ett anonymt 
rapporteringssystem skulle bidra till att fler 
rapporterar avvikelser. Sjuksköterskorna oroade 
sig över skuld och straff men ansåg även att 
rapporteringen bidrog till viktigt information 
som kunde förbättra arbetsvillkoren. Skulle mer 
återkoppling ges, trodde sjuksköterskorna att 
fler skulle rapportera. 

          39poäng 
              81% 
          Grad I 

 

Lin & Ma 
(2009)  
Taiwan 

Undersöka förekomsten 
av medicinska fel och 
viljan hos 
sjuksköterskorna att 
rapportera dem. 

Kvantitativ 
beskrivande  

650 
Sjuksköterskor 
(/605)  
 

Frågeformulär, Chi-
square test 

Sjuksköterskorna kände rädsla för att bli 
bestraffade, rädsla för att bli missbetrodd av 
patienten samt rädsla för vad kollegor ska tycka 
och tänka. De ansåg också att tidsbrist var en 
orsak till varför de inte rapporterade en 
avvikelse. 

     43 poäng 
          91,4 % 
          Grad I 

Mrayyan 
et.al,  

Beskriva hur 
sjuksköterskor i Jordan 

Kvantitativ 
Beskrivande 

1400 
sjuksköterskor 

Frågeformulär, 
Modifierad 

Sjuksköterskorna uppgav att de var rädda för att 
de skulle bli straffade med disciplinära åtgärder 

      42poäng 
           89,4% 



  

 

 

 

(2007) 
Jordanien 

uppfattar olika dilemman 
relaterat till fel i 
medicinhanteringen. 

korrelations 
studie 

(/601) Gladstone´s skala, 
Chi-square test 

samt hur kollegor skulle reagera. Om det visade 
sig att patienten inte kom till skada efter 
avvikelsen valde en del av sjuksköterskorna att 
inte skriva en avvikelserapport.  

          Grad I 
 

Okuyama 
et. al, 
(2010) 
Japan 

Denna studie undersöker 
sambandet mellan 
sjuksköterskor 
uppfattningar av 
incidentrapporteringar, 
frekvensen av 
incidentrapportering på 
vårdavdelningar och 
säkerhetsorganisationen 
på sjukhus 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

528 
sjuksköterskor 
(/98) 

Frågeformulär Sjuksköterskorna uppgav olika orsaker till 
varför de inte rapporterade en avviksle, de var 
rädda för uppsägning eller rättstvister, de var 
även rädda för att verka inkompetenta. En del 
av sjuksköterskorna medgav att om patienten i 
fråga inte kom till skada av avvikelsen så 
rapporterade de inte. Tidsbrist visade sig även 
vara en bidragande orsak. 

      37poäng 
           78,7% 
         Grad II 

Petrova 
et.al,  
(2010) 
Malta 

För att identifiera 
Maltesiska sjuksköterskors 
uppfattningar om 
felmedicinering, vilka 
faktorer som kan bidra till 
fel, hinder för att 
rapportera dessa samt 
möjligheterna att arbeta 
förebyggande 

Kvantitativ/ 
Kvalitativ 
Beskrivande 

43 
sjuksköterskor 
(/28) 

Självadministrerat 
frågeformulär, 
Öppna frågor, 
Likertskala, 
Cronbach´s alpha 
coefficient, Non-
parametric Fisher´s 
exact test. 

Att avvikelser inte blev rapporterade ansåg 
sjuksköterskorna berodde på brist på 
återkoppling samt deras rädsla för disciplinära 
åtgärder. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns 
brister i kunskap gällande avvikelseprocessen 
samt rädsla för att verka inkompetent inför 
kollegor och patient. Sjuksköterskorna menade 
att ett anonymt rapporteringssystem skulle 
bidra till att fler rapporterade avvikelser. 

      43poäng 
           91,5% 
         Grad I 

Salem et.al,  
(2012) 
England 

Att utforska 
sjukvårdspersonalens 
attityder och övertygelser 
angående orsakerna till att 
det blir fel i 
medicinhanteringen på 
brittiska sjukhus 

Kvalitativ  
explorativ 
Beskrivande   

6 sjuksköterskor 
(/0) 

Diskussion i 
fokusgrupp 

Orsaker som påverkar att sjuksköterskorna inte 
rapporterade var brist på återkoppling, 
dömande miljön och rädsla för vad andra skulle 
tycka. 

      33poäng 
          68,8 %  
         Grad II 

 

Uribe et.al, 
(2002)  
USA 

Samla in data om 
uppfattningar kring 
hinder för rapportering av 

Kvantitativ 
Utforskande 

705 
(/122) 
333 

Nominal 
gruppteknik, 
Frågeformulär, 

Extra tid och arbete ansågs vara orsaker till 
varför avvikelserapporteringen inte utfördes, 
detsamma gällde rädsla för att bli stämd. 

      33poäng 
              70% 
         Grad II 



  

 

 

 

fel, och möjligheten för att 
dessa hinder ska kunna 
modifieras. 
 

Sjuksköterskor  
(/66)  
372  
(/56) 
Läkare 

Likertskala, T-test av 
medelvärde, T-test 
av 
medelvärdesskillnad 
mellan grupper,  

Sjuksköterskorna ansåg att andra orsaker var att 
inte kunna rapportera anonymt samt känslan av 
att ”skvallra” på någon annan. Det visade sig 
även att de ansåg att om avvikelsen inte hade 
någon negativ utgång så rapporterades det inte. 

Walker & 
Lowe 
(1998) 
Australien 

Identifiera sjuksköterskors 
uppfattningar om 
incidentrapportering 
angående medicinering 

Kvalitativ 
Beskrivande  

43 
sjuksköterskor 
(/0) 

Frågeformulär, 
fokusgrupp-
diskussioner  

Sjuksköterskorna ansåg att om patienten i fråga 
inte blev skadad utav avvikelsen så 
rapporterade de inte. De nyutbildade 
sjuksköterskorna var mer oroliga över att bli 
straffad efter en avvikelse, i jämförelse med de 
erfarna sjuksköterskorna. Handlade det om en 
återkommande avvikelse så rapporterades det i 
högre utsträckning. Brister i kunskap gällande 
hur en avvikelse skulle skriva och vem som 
skulle skriva den bidrog till att en 
avvikelserapport inte blev skriven. 
Sjuksköterskorna ansåg att de fick för lite 
återkoppling och att det var svårare att skriva en 
avvikelse som en kollega begått, speciellt om 
kollegan var en nära vän. 

      39poäng 
           81,3% 
          Grad I 

 
 
 



 

 

Bilaga 3. Analysprocess  

  

 

 

Nyckelfynd 

 

Formulären var svåra att fylla i 

Sjuksköterskan vet inte vad som är 

rapporteringsbart 

Okunskap vad som skulle rapporteras 

Vet inte vart rapportformulären finns 

Behovet av mer utbildning om själva 

rapporteringen 

Önskan om enklare formulär och process 

Svårighetsgraden på skadan avgör 

Villighet att rapportera om patienten 

skadas 

Omedveten om misstaget 

Om misstagen skett tidigare 

Tid det tar att skriva en avvikelserapport 

Extra arbete det tar att skriva en 

avvikelserapport 

Värdefull patienttid går till spillo 

Inte mitt ansvar 

Rädsla för vad kollegor ska tycka 

Rädsla för att verka inkompetent 

Tappa ansiktet 

Vill inte skvallra  

Rädd för reaktioner  

Vill inte skapa besvär för kollegan 

Rädd att tappa förtroende 

Vill inte skapa konflikter 

Svårigheter att rapportera en kollega 

Relationer inom arbetslaget  

Oro kring personligt skydd 

Rädsla för rättsliga åtgärder 

Maktlöshet 

Rädsla för att få skulden 

Straff 

Återkoppling ger motivation 

Dålig kvalité på återkoppling 

För lite återkoppling 

 

 

 

 

 

Uppdelning i områden 

Kunskap gällande avvikelseprocessen 
Formulären var svåra att fylla i 
Sjuksköterskan vet inte vad som är rapporteringsbart 
Okunskap vad som skulle rapporteras 
Vet inte vart rapportformulären finns 
Behovet av mer utbildning om själva rapporteringen 
Önskan om enklare formulär och process 
 

Undanflykter och prioriteringar 
Svårighetsgraden på skadan avgör 
Villighet att rapportera om patienten skadas 
Omedveten om misstaget 
Om misstagen skett tidigare 
Tid det tar att skriva en avvikelserapport 
Extra arbete det tar att skriva en avvikelserapport 
Värdefull patienttid går till spillo 
Inte mitt ansvar 

Rädsla för att verka okollegial eller verka inkompetent 
Rädsla för vad kollegor ska tycka 
Rädsla för att verka inkompetent 
Tappa ansiktet 
Vill inte skvallra  
Rädd för reaktioner  
Vill inte skapa besvär för kollegan 
Rädd att tappa förtroende 
Vill inte skapa konflikter 
Svårigheter att rapportera en kollega 
Relationer inom arbetslaget 

Skuldbeläggande miljö 
Oro kring personligt skydd 
Rädsla för rättsliga åtgärder 
Maktlöshet 
Rädsla för att få skulden 
Straff 

Betydelsen av återkoppling 
Återkoppling ger motivation 
Dålig kvalité på återkoppling 
För lite återkoppling 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Områden 

Kunskap gällande avvikelseprocessen 

Undanflykter och prioriteringar 

 

Rädsla för att verka okollegial eller 

verka inkompetent 

 

Skuldbeläggande miljö 

 

Betydelsen av återkoppling 


