
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKOR I AMBULANS UPPFATTNING OM 

PREHOSPITAL AVVIKELSERAPPORTERING 

 

En fenomenografisk intervjustudie 

 

NURSES IN AMBULANCE PERCEPTION OF REPORTING 

ADVERSE EVENTS 

 

A Phenomenographic interview study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examinationsdatum: 130612 

Kurs: HT10 

 

Författare: 

Joakim Lindholm Flyborg 

Handledare:  

Caroline Hybinette 

                    

 

               Examinator: 

               Anders Rüter 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Under de senaste 30 åren har ambulanssjukvården utvecklats från en ren 

transportverksamhet till att innefatta högkvalitativ vård utförd av välutbildad och 

specialiserad personal. Ambulansen har därmed blivit den första länken i vårdkedjan. Den 

prehospitala forskningen lämnar många viktiga områden outforskade. 

 

Ett sådant område är ambulansverksamhetens avvikelserapportering. 

Avvikelserapporteringen är en del av dokumentationen som, enligt lag, skall utföras av 

samtlig personal inom vården när tillbud och negativa händelser inträffar. Det enskilt 

viktigaste området rör patientsäkerheten men avvikelserapporter kan och skall upprättas 

vid alla händelser som avviker från det normala. Verksamheterna har fått ett tydligt ansvar 

att bedriva avvikelsehanteringen på ett adekvat sätt som en del i det dagliga 

kvalitetsarbetet. 

 

Med olika statistiska rapporter samt den allmänna uppfattningen som grund är det befogat 

att anta att alla avvikelser inte dokumenteras vilket innebär att ett stort mörkertal existerar. 

Det innebär att kvalitetsarbetet avstannar och, i värsta fall, att patientsäkerheten hotas. Med 

det här som bakgrund är det relevant att undersöka hur sjuksköterskor verksamma inom 

ambulanssjukvården uppfattar den prehospitala avvikelserapporteringen. 

Syfte 

Syftet med den här studien var att belysa i ambulanssjukvården verksamma 

sjuksköterskors uppfattning om prehospital avvikelserapportering. 

Metod 

Utifrån studiens syfte så valdes en kvalitativ induktiv ansats. Åtta intervjuer genomfördes 

med sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården med hjälp av en intervjuguide 

med semistrukturerade frågor. Insamlad data analyserades med stöd av en fenomenografisk 

metod. 

Resultat 

Sjuksköterskor i ambulans uppfattning om avvikelserrapporter kan delas in i fem 

huvudområden format av 13 kategorier. Problemområden har bekräftats liksom olika 

attityder till avvikelserapportering. Flera respondenter trodde att avvikelser 

underrapporterades. Ett antal faktorer såsom tidsbrist och tvivel på uppföljning uppfattades 

som avgörande för om man valde att rapportera en avvikelse eller inte. 

Ambulanspersonalen efterfrågade feedback och information om rapporterade avvikelser. 

Slutsats 

Studiens resultat är i stort i linje med tidigare intrahospital forskning. Prehospital 

avvikelserapportering är inte prioriterat, det finns heller ingen tid för att skriva. 

Rapporteringen var dock viktig, feedback från verksamheten var en motivationshöjande 

faktor. Uppfattningar om förbättringar fanns hos den kliniskt verksamma personalen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska i ambulans, avvikelserapportering, dokumentation, kvalitet, 

patientsäkerhet



ABSTRACT 

Background 

Over the past 30 years, the ambulance service has evolved from a pure transport activity to 

include high quality of care provided by highly skilled and specialized personnel. The 

ambulance has become the first link in the chain of care. The prehospital research leaves 

many important areas unexplored. 

 

One such area is prehospital reporting of adverse events. Reporting of adverse events is 

part of the documentation that, by law, shall be performed by all employees in health care 

when incidents and adverse events occur. The single most important area is patient safety 

but reports can and shall be established at all events that deviate from the norm. 

Ambulance providers have had a clear responsibility to engage in adverse events 

adequately, as part of the daily quality work. 

 

With a variety of statistical reports and the general perception as ground it is reasonable to 

assume that many incidents and adverse events are not documented so that a large amount 

of unreported incidents exist. This means that quality work comes to a halt and, at worst, 

that patient safety is threatened. With the above in mind, it is relevant to examine how 

nurses working in emergency medical services perceive the prehospital reporting of 

adverse events. 

Aim 

The purpose of this study was to highlight the ambulance service operating nurses' 

perception of reporting adverse events. 

Method 

Based on the study's purpose a qualitative inductive approach was chosen. Eight interviews 

were conducted with nurses working in emergency medical services by using an interview 

guide with semi-structured questions. Collected data were analyzed with the aid of a 

phenomenographic method. 

Results 

Nurses in ambulance perception of reporting adverse events can be divided into five main 

areas formed by 13 categories. Problem areas have been confirmed as well as different 

attitudes to reporting adverse events. Several respondents believed that some reports are 

never written. A number of factors such as time constraints and doubts on the follow-up 

determine whether one choose to report or not. Ambulance staff asked for feedback and 

information on reported incidents. 

Conclusion 

The result is largely in line with previous intrahospital research. Prehospital reporting of 

adverse events was not prioritized and there was also no time to write. Reporting was 

important and feedback from the organization was a motivation-boosting factor. 

Perceptions of improvements were found among clinically active staff. 

 

Keywords: Nurse in the ambulance, risk management reporting, documentation, quality, 

patient safety
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INLEDNING 

Svensk ambulanssjukvård har utvecklats snabbt på relativt kort tid. Under de senaste 30 

åren har organisationen gått från en ren transportverksamhet till att innefatta högkvalitativ 

vård utförd av välutbildad och specialiserad personal. Ambulansen har därmed blivit den 

första länken i vårdkedjan skriver Gårdelöv (2009). Den korta och snabba utvecklingstiden 

kan kanske förklara varför det finns relativt lite publicerad forskning inom det prehospitala 

fältet, kardiologisk forskning kring hjärtstopp undantaget. Behovet finns även inom det här 

området uttrycker Bång, Castrén, Suserud och Svensson (2009). 

 

Ett ostuderat område är den prehospitala avvikelserapporteringen som har som främsta 

syfte att öka patientsäkerheten anser Göransson, Skärsäter och Wijk (2006) och 

Socialstyrelsen (2009). Tre stycken separata fritextsökningar i omvårdnadsdatabasen 

PubMed gällande det här området utfördes av författaren till föreliggande arbete under 

november 2011. Resultatet var sparsamt. Ändå uppmärksammas de här frågorna som rör 

patienternas säkerhet i vården, bland annat genom ökade mätningar av 

patientsäkerhetsåtgärder. Minskat lidande, ekonomiska besparingar samt tydliga rutiner 

och riktlinjer är uppenbara anledningar. Det kan gälla exempelvis vårdrelaterade 

infektioner eller en skada som uppstår som en direkt följd av behandling under vårdtiden 

skriver Socialstyrelsen (2009). 

 

En god vård skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) ”vara 

patientfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd med patienten och 

genomsyras av respekt för självbestämmande och integritet”. En delaktig patient kan 

lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och säkerhetsrisker kan på 

så sätt förebyggas. För att uppnå målen för en god sjukvård och ständigt utveckla och 

förbättra arbetet kring den så behöver risker och faktiska negativa händelser dokumenteras 

och följas upp anser Göransson et al. (2006) och Björvell (2001). Dokumentationen måste 

vara adekvat, välbeskrivande och korrekt. En analys av avvikelsens innehåll genererar ett 

resultat som skall bli en del av förbättringsarbetet och delges organisationens medarbetare 

(Björvell, 2001; Socialstyrelsen, 2009; Taylor et al., 2004). 

 

Skyldighet gällande dokumentation i patientjournaler och dokumentation av 

avvikelserapporter för sjukvårdspersonal framgår i svensk lagstiftning. Det framgår också i 

lagstiftningen att respektive verksamhet har en skyldighet att bedriva ett aktivt 

kvalitetsarbete och säkerställa att rutiner och metoder finns för att utföra det (SOSFS, 

2011:9). Det gäller för ambulanssjukvården likväl som för sjukvården i övrigt konstaterar 

Göransson et al. (2006) och Bodén och Claesson (2009). 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskan 

Dagens sjuksköterska är verksam inom många områden, både på och utanför sjukhus. 

Arbetsuppgifterna är mångskiftande och integrerar i huvudsak två vetenskapliga områden, 

omvårdnad och medicin. Tillsammans utvecklar de en vårdvetenskap där det huvudsakliga 

ansvarsområdet för sjuksköterskan är omvårdnad understryker Dahlberg, Segesteen, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003). Socialstyrelsen (2005) vidareutvecklar 

sjuksköterskans yrkeskunnande i en kompetensbeskrivning bestående av tre 

huvudområden. 
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Omvårdnaden, som är ett av områdena, bryts ner ytterligare i kompetensområden med 

tillhörande delkompetenser och omfattar praktiska färdigheter, yrkesrelaterad teori och 

allmänbildning. Det poängteras att sjuksköterskeprofessionen är under ständig utveckling 

vilket medför ett behov av att kunna leta rätt på, och tillämpa, evidensbaserad kunskap. 

Syftet är att kunna erbjuda patienten det bästa behandlingsalternativet (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Ett av kompetensområdena rubriceras ”säkerhet och kvalitet” och innehåller bland annat en 

förmåga att följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner. En annan delkompetens inom 

samma område poängterar vikten av att följa fastställda avvikelsehanteringsrutiner, att 

aktivt medverka i det fortlöpande arbetet gällande kvalitet och säkerhet och därmed skriva 

befogade avvikelserapporter (Socialstyrelsen, 2005). 

 

En underrapportering av medicinska avvikelser är ett hot mot patientsäkerheten och 

inverkar negativt på sjuksköterskans upplevelse av kvaliteten på given vård. En riskfaktor 

till medicinska avvikelserapporter är hög arbetsbelastning skriver Lin och Ma (2009) och 

Holden et al. (2011) medan två amerikanska studier framhåller tidsbrist som en stor 

anledning till att avvikelserapporter uteblir (Fernald et al., 2004; Taylor et al., 2004). 

 

Sjuksköterskan i ambulans 

Sjuksköterskan började tjänstgöra i ambulansen i begränsat antal under första hälften av 

1990-talet berättar Gårdelöv (2009). Socialstyrelsen beslutade år 1995 att det skulle finnas 

två yrkesgrupper inom ambulanssjukvården. De två kategorierna var sjuksköterska i 

ambulans och ambulanssjukvårdare. Samma år uppmärksammade Socialstyrelsen genom 

dåvarande SOSFS (1995:8) att ambulanssjukvården skulle bedrivas med samma krav på 

säkerhet, kvalitet och kompetens som hos annan hälso- och sjukvård. 

 

Precis som all övrig sjukvård i Sverige så bygger ambulanssjukvården på Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet med styrning 

genom författningssamlingen [SOSFS] och specifikt för prehospital verksamhet 

författningen för ambulanssjukvård (SOSFS, 2009:10). 

 

Den 1 oktober 2005 togs läkemedelsdelegeringen till ambulanssjukvårdarna bort. 

Läkemedelsdelegering får nu endast utfärdas till sjuksköterskor vilket innebär att en 

ambulans alltid skall vara bemannad med en sjuksköterska som har behörighet att 

administrera läkemedel enligt SOSFS 2000:1. Vissa landsting har dessutom krav på att 

sjuksköterskan ska vara specialistutbildad. Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) upplyser 

också om att vårdgivaren, det vill säga landstinget eller en privat entreprenör, har ansvar 

för att personalen inom ambulanssjukvården har den kompetens som krävs för att kunna ge 

god prehospital akutsjukvård. 

 

Högskoleverket (2010) konstaterar att det sedan år 2001 finns en specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska. Utbildningen till ambulanssjuksköterska består av en 

grundutbildning till legitimerad sjuksköterska på 180 högskolepoäng, därefter en 

specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård på 60 högskolepoäng fastslår 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Diskussioner pågår att i framtiden införa krav på 

sjuksköterska med specialistkompetens med inriktning mot prehospital vård i ambulansen 

(Suserud & Rådestad, 2009). 
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Som specialistsjuksköterska skall det grundläggande målet att kunna jobba självständigt 

uppfyllas. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård skall dessutom 

 

visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska 

och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra 

de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden, 

och visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och 

katastrofer (Högskoleverket, 2010, s. 45). 

 

Den prehospitala vårdmiljön ställer krav på sjuksköterskor verksamma i 

ambulanssjukvården med betoning på självständighet och noggrannhet. Variationen i 

arbetsuppgifterna innebär ett flexibelt förhållningssätt och det individuella bemötandet 

uppmärksammas i en intervjustudie av Bruce, Dahlberg och Suserud (2003). Aasa och 

Wiitavaara (2009) upplyser om den prehospitala arbetsmiljön som ytterligare ger 

ambulanssjukvården en dynamisk karaktär. Arbetsmiljön delas in i fysiska respektive 

psykosociala faktorer där den fysiska delen innefattar allt från tunga lyft till bårbärning. I 

den psykosociala faktorn inryms bland annat en hög mental belastning med svårt sjuka 

patienter, tidspress och, allt vanligare, hot och våld. 

 

Ambulansen erbjuder relativt små resurser men med behandlingsdirektiv och kunskap som 

stöd kan en mycket patientsäker, avancerad och god vård utföras. Målsättningen är att 

optimera både vård, fysiskt som psykiskt, och transport. Varje uppdrag är unikt och lika 

prioriterat avseende patientens livsvärld. Den objektiva bedömningen av patienten, vilket 

leder till en prioritering utförd av sjuksköterskan i ambulansen, särskiljer från ett arbete i 

annan vård. Den medicinska specialiteten tenderar ofta att dominera det vårdvetenskapliga 

fältet prehospitalt anser Dahlberg et al. (2003). 

 

Lagar och författningar 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) är den lag som styr svensk sjukvård i 

stort. I 1 § fastslås att lagen även omfattar sjuktransporter, således ambulans. I 31 § stadgas 

att ”inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras”. En viktig del av säkerheten är journalföringen medan 

avvikelsehantering och rapportering bidrar till att dra lärdom av fel och eventuella brister 

och därmed öka kvaliteten. Krav på journalföring som syftar till god och säker vård 

framgår i patientdatalagens (SFS, 2008:355) tredje kapitel. 

 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersatte 

då lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område [LYHS]. Ett av syftena 

var att göra vården säkrare. Vårdgivare har fått ett tydligare ansvar att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. 

Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda händelser som lett till, eller hade kunnat 

leda till, vårdskada. Det framgår i 4 § som lyder ”hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 

vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada”. 
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Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) är utformad som en ramlag. Det innebär 

att riktlinjer och mål för sjukvården finns formulerade men lämnar stor frihet åt central 

myndighet, i sjukvården Socialstyrelsen, att författa bindande föreskrifter som i detalj styr 

verksamheten. I föreskrifterna finns ofta allmänna råd vilka ger rekommendationer om hur 

föreskriften kan tillämpas. De allmänna råden är inte bindande och det är möjligt att välja 

ett annat sätt för att uppfylla målet med föreskriften. Socialstyrelsen kan själv bestämma 

hur de allmänna råden utformas. 

 

Föreskrifter 

För att utveckla och säkra samtliga krav och mål som gäller för respektive verksamhet 

enligt författningar har föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården upphört. Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i 

kraft. Avvikelsehanteringen har fått ett större utrymme och det fastslås bland annat att 

”ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att anmäla till myndigheter i 

enlighet med gällande författningar”. 

 

Vidare upplyser författningen om ”att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 

händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders 

effekt”. En del av arbetet är att sammanställa och återföra negativa och positiva 

erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda 

(SOSFS 2011:9). Vincent, Stanhope och Crowley-Murphy (1998) och Kingston, Evans, 

Smith och Berry (2004) och Taylor et al. (2004) vittnar samtliga om vikten av återkoppling 

för en konstruktiv förändring av bristande rutiner samt villighet att avvikelserapportera. 

Erfarenheterna från avvikelsehanteringen blir då synliga och ger det förebyggande 

riskhanteringsarbetet med att ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående 

och personal en mening (SOSFS 2011:9). 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS, 2009:10) 

uppmärksammas det här ansvaret i tredje kapitlet 1 § genom att för vårdgivarna återkoppla 

till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS, 

2011:9). Därmed betonas att ett fungerande system finns, följs och utvärderas. I andra 

kapitlet tydliggörs ansvaret för att en plan för ambulanssjukvård finns, innehållande, bland 

annat, att larm- och kommunikationssystem finns och fungerar samt att de följer kraven i 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och Patientdatalagen (SFS, 2008:355). 

 

I och med borrtagandet av läkemedelsdelegering till ambulanssjukvårdare 2005 tillkom en 

ändringsförfattning i Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2000:1). Den är relevant i sammanhanget och innebär att det ska 

finnas minst en grundutbildad, och därmed legitimerad sjuksköterska i ambulansen. Alla 

läkemedel som ges, förutom syrgas, ansvarar sjuksköterskan för. Det här för att minimera 

risken att fel begås och därmed öka patientsäkerheten. 

 

Lex Maria 

Som tidigare nämnts så skall avvikande händelser där en patient drabbats av en allvarlig 

skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården anmälas till Socialstyrelsen. 
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Den här regeln kallas lex Maria. Bakgrunden till namnet är en incident år 1936 då fyra 

patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling. De fick 

injektioner med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel (Wennergren, 2005). 

 

Enligt fjärde kapitlet 1 § i SOSFS 2005:28 som hänvisar till tredje kapitlet 5 § i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) ”ska anmälan till Socialstyrelsen göras vid händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada” (SOSFS 2005:28). 

Utifrån en anmälan kan Socialstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte 

ska inträffa igen, till exempel ställa krav på att vårdgivaren förbättrar rutiner eller gör 

ändringar i digitala system. Vårdgivaren ska utse en särskild person som ansvarar för att 

skicka anmälningar enligt lex Maria. En stor andel av Lex Maria anmälningarna görs av 

vårdens egen personal som rapporterar sig själva för att på så sätt utveckla vården och 

vårdorganisationen och motverka framtida felbehandlingar (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Dokumentation 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) upplyser om kravet att inom hälso- och 

sjukvård föra patientjournal. Det finns flera anledningar till det, främst kommer patientens 

säkerhet och en möjlighet till kontinuitet i vårdkedjan. Andra anledningar är att kunna följa 

upp vårdinsatserna, både omvårdnadsmässigt och medicinskt. Det förekommer också att 

patientjournaler utgör underlag i utredningar (Björvell, 2001; Bodén & Claesson, 2009). 

 

En sådan utredning kan ha föranletts av en avvikelserapport. Avvikelsehantering och 

rapportering är en speciell typ av dokumentation inom sjukvården och sker separerat från 

patientjournalen. Flertalet skrivna avvikelserapporter leder dock inte till omfattande 

utredningar utan fungerar som en del i förbättrings- och kvalitetsarbetet lokalt i vården 

(Jahren Kristoffersen et al., 2006; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Björvell (2001) understryker en kort och koncis dokumentation där omvårdnaden skall stå i 

fokus för sjuksköterskan. Patientjournaler kritiseras ofta för att vara för omfattande och att 

det har dokumenterats för mycket, ofta irrelevanta fakta. Dessutom tenderar sjuksköterskor 

att dokumentera medicinska åtgärder vilket leder till dubbeldokumentation då läkaren 

journalfört detsamma. Tydlighet och ett allmänt vedertaget språkbruk poängteras likaså. 

 

Prehospital dokumentation 

Den prehospitala vården följer samma krav på dokumentation som övrig vård. Det finns 

dock flera aspekter som bör nämnas i det här sammanhanget vilket förklarar varför 

ambulanssjukvårdens dokumentation skiljer sig från exempelvis vårdavdelningens. 

Vårdtiderna är ofta korta menar Dahlberg et al. (2003), vilket gör att omvårdnadsplaner 

aldrig utformas, den prehospitala dokumentation skall istället inriktas på prioriteringsbeslut 

och åtgärder (Björvell, 2001). 

 

Bodén och Claesson (2009) vidareutvecklar ambulanspersonalens dokumentation till att 

innefatta information från medicinskt larmindex och transportinformation. Det betonas att 

ständigt ha en god och flexibel beredskap för dokumentation då uppdragen varierar 

kraftigt. 
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Tidförloppet kan vara oerhört snabbt, patients tillstånd kan minimera tid för dokumentation 

i realtid vilket i sin tur innebär att anamnes, status eller mätvärden kan glömmas bort och 

missas i journalen. Tekniska hjälpmedel kan också sluta att fungera vilket innebär ett krav 

på en alternativ lösning och flexibilitet (Bodén & Claesson, 2009). 

 

Komplexiteten och svårigheter med den prehospitala dokumentationen manifesteras i en 

retrospektiv studie av Staff och Søvik (2011). Författarna har granskat skrivna journaler 

gällande motorfordons olyckor i södra Norge, både journaler skrivna av personal från 

ambulanshelikoptern och från den vägburna ambulansen. I resultatet framkommer 

bristfällande dokumentation gällande vitalparametrar och reevaluering. Skademekanism 

saknas också i flera fall. Staff och Søvik (2011) påpekar vikten av dokumentation som ett 

kvalitetskriterium och lyfter frågan om bättre rutiner, verktyg och personalutbildning. 

 

Ett förtydligande om vad som skall dokumenteras är på sin plats anser Bodén och Claesson 

(2009). Patientansvarig ambulanspersonal skall dokumentera anamnes, undersökningar och 

åtgärder som utförts på hämtplats och under intransport till sjukhus. Enligt tredje kapitlet 6 

§ i Patientdatalagen (SFS, 2008:355) finns krav på att följande uppgifter skall finnas med i 

journalen. Patientens identitet, anamnes, diagnos, vidtagna och planerade åtgärder, 

uppgifter om vilken information patienten fått vad gäller behandlingsalternativ samt att det 

finns möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning. Det ska även finnas uppgifter om 

vem som skrivit journalen samt tidsuppgifter (SFS, 2008:355). 

 

Bodén och Claesson (2009) understryker att innehållet i patientjournalen skall vara 

relevant för patientens tillstånd och behandling. Det ska också finnas en samstämmighet 

mellan patientens tillstånd och insatt behandling enligt medicinska riktlinjer. Signerad 

originaljournal ska medfölja patienten vidare i vårdkedjan. 

 

Precis som inom den intrahospitala sjukvården sker avvikelserapportering gällande 

patientrelaterade risker, tillbud och negativa händelser separerat från patientjournalen även 

prehospitalt. Syftet är naturligtvis detsamma, det vill säga att fungera som underlag i 

verksamhetens förbättrings- och kvalitetsarbete. Viktigt att poängtera är att avvikelser som 

sker och har någon som helst betydelse för fortsatt vård och behandling måste förstås även 

finnas med i aktuell patientjournal (Göransson et al., 2006; Bodén och Claesson, 2009). 

 

Patientsäkerhet 

Med patientsäkerhet menas skydd mot vårdskada. Det innebär ett arbete som syftar till att 

”analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser” och 

sker genom att dokumentera avvikelserapporter samt att följa upp dem (SOSFS, 2011:9). I 

en studie av Lawton och Parker (2002) framkommer det uppenbara att dolda 

misslyckanden utan konsekvenser är svåra att identifiera vilket ställer krav på personalen 

att avvikelserapportera för att undvika samma misslyckande som får konsekvenser. Taylor 

et al. (2004) har kommit fram till samma resultat och tillägger att de misstag som upptäckts 

i tid inte ansågs viktiga att rapportera, mer allvarliga patientskador rapporterades i större 

utsträckning. 

 

Verksamheten bör således fokusera på att samla in och analysera avvikelser så att de kan 

förhindras i framtiden menar Dunn (2003a), avvikelsekulturen är då betydande där 

avvikelserapporter ses som systemfel och inte pekar ut enskilda individer som ansvariga 

(Johnstone & Kanitsaki, 2006). 
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Som en del av en stor tvärvetenskaplig studie av medicinska skador och felbehandlingar 

inom akutsjukvården i staten New York år 1984 uppskattade Brennan et al. (1991) 

incidensen av oväntade negativa händelser. Definitionen av negativ händelse beskrivs som 

skador orsakade av medicinsk behandling, och undergruppen, sådana skador som ett 

resultat av slarv eller undermålig vård. En negativ händelse förekom hos 3,7 procent av de 

patienter som lades in på sjukhus och 27,6 procent orsakades av slarv. 70,5 procent av de 

negativa händelserna gav upphov till funktionshinder som varade mindre än sex månader, 

2,6 procent gav permanent invalidiserande skador och 13,6 procent ledde till att patienten 

dog. Andelen negativa händelser kan i ökande grad hänföras till oaktsamhet av mer 

allvarliga skador. Andelen negativa händelser på grund att oaktsamheten var markant 

högre bland de äldre patienterna. 

 

I Sverige genomfördes en liknande studie under hösten 2003 till våren 2004 för att 

uppskatta incidensen och konsekvenser av avvikande händelser som hade kunnat 

förebyggas. Resultatet visade att totalt 12,3 procent av inlagda patienter var drabbade varav 

70 procent av det här hade kunnat förebyggas. 55 procent av de 70 procenten ledde till 

försämring eller funktionshinder, nio procent ledde till en permanent funktionsnedsättning 

och tre procent av de negativa händelserna bidrog till patientens död skriver Soop, 

Fryksmark, Köster och Haglund (2009). 

 

Nilsson, Juhlin, Krook, Sjödahl och Rutberg (2009) menar att avvikelserapporterna i sig 

inte är tillräckliga i arbetet med patientsäkerheten då långt ifrån allt dokumenteras och 

rapporteras. De föreslår journalgranskning som komplement då deras retrospektiva studie 

av kirurgiska patienter i slutenvården visar en komplikations- och skadefrekvens på 25 

procent. Det är viktigt att skilja på komplikationer och undvikbara skador, vilket kan vara 

mycket svårt, men genom registrering och granskning kan riskfaktorer identifieras menar 

Nilsson et al. (2009). Genom åtgärder och analys kan sedan undvikbara skador minimeras. 

 

År 2005 skrev Socialstyrelsen ett utlåtande till riksdagen för att försöka inskränka det 

straffbara området för vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom 

vid negativa händelser. Straffhotet, som då var lagstadgat, motverkade personalens vilja att 

rapportera negativa händelser som inträffat, händelser som skulle kunna ligga till grund för 

förbättringsarbete. Det var Socialstyrelsens övertygelse att patienternas säkerhet bäst 

gagnades av ett aktivt säkerhetsarbete där en öppen och ärlig rapportering av icke 

önskvärda händelser som ägt rum kunde läggas till grund för bättre rutiner och andra 

skyddsbarriärer. Socialstyrelsen menade att den dåvarande ordningen med ett straffhot som 

inte torde ha någon egentlig betydelse för patientsäkerheten snarast motverkade en 

förbättring av densamma (Socialstyrelsen, 2006). Även ur ett internationellt perspektiv bör 

avvikelser syfta till att förbättra rutiner och riktlinjer snarare än att hitta och utse skyldiga 

individer skriver Dunn (2003a) och Johnstone och Kanitsaki (2006). De menar att 

avvikelserapporter är väsentliga i vårdens förbättringsarbete. 

 

Lin och Ma (2009) visar med en studie att sjuksköterskor är villiga att rapportera 

avvikelser förutsatt att de inte innebär några negativa konsekvenser för dem själva. Chiang 

och Pepper (2006) upplyser om att sjuksköterskor undviker att avvikelserapportera främst 

på grund av en skamkänsla över egna misstag medan Taylor et al. (2004) visar i sin studie 

att personal inte vill blanda in kollegor. Hierarkin har betydelse i den bemärkelsen att 

personal med minst formell kompetens upplever skam över misstag som större än de i 

toppskiktet (Chiang & Pepper, 2006). 
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Soop et al. (2009) berättar varför patientsäkerhetsarbetet är viktigt. Det mest naturliga 

skälet är det humanitära, det vill säga att minska lidande för patienten. Ur vårdpersonalens 

synpunkt, där misstag eller risk för misstag, innebär stress och oro, finns ett 

arbetsmiljömässigt skäl. Johnstone och Kanitsaki (2006) lyfter fram de ekonomiska och 

samhällsekonomiska skälen vilket innebär minskade kostnader för vårdrelaterade skador 

och en mindre belastning på de grundläggande trygghetssystemen. I genomsnitt innebär 

patientskadorna idag minst sex extra vårddygn per skada skriver Soop et al. (2009). 

Dessutom konsumeras en stor del av sjukhusens tillgängliga resurser, resurser som kan 

omfördelas till patienter som verkligen behöver dem av andra skäl. Ett intressant resultat 

som framkom i studien av Lin och Ma (2009) var att privata sjukhus med vinstdrivande 

syfte rapporterar färre avvikelser än andra, statligt drivna, sjukhus. 

 

Avvikelsehantering och rapportering 

Avvikelsehantering ingår som en del av sjukvårdens kvalitetsarbete och definieras som 

”rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt 

för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och 

återföra erfarenheterna till respektive verksamhet” (SOSFS, 2011:9). 

 

Med en avvikelse menas en negativ händelse eller tillbud. En negativ händelse är en 

händelse som medfört vårdskada medan ett tillbud är en händelse som hade kunnat 

medföra vårdskada. En vårdskada innebär lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig 

konsekvens av patientens tillstånd. Begreppen ovan är väl förankrade och använda. Det är 

viktigt att förstå innebörden av termerna då de utgör grunden för patientsäkerheten och 

arbetet kring den (SOSFS, 2011:9; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Göransson et al. (2006) och Dunn (2003a) och Johnstone och Kanitsaki (2006) menar att 

rapportering av avvikande händelser kanske är den enskilt viktigaste delen i arbetet med att 

förbättra säkerheten i vården, dessutom finns en skyldighet att rapportera enligt lag. De 

allvarligaste avvikelserna inom hälso- och sjukvården rapporteras till Socialstyrelsen. 

Genom de här rapporterna skapas förutsättningar för god patientsäkerhet på nationell nivå. 

Avvikelser med en mindre allvarlighetsgrad behandlas lokalt och rapporten lämnas till 

närmaste chef. Vid lämplig arbetsplatsträff eller motsvarande ska slutsatserna delges 

berörd personal. De är således verksamhetsansvarigs skyldighet att analysera 

avvikelserapporterna och vidta åtgärder för att förhindra en upprepning (SOSFS, 2011:9). 

 

Klara riktlinjer för avvikelserapportering är nödvändigt för förbättringsarbete och ökad 

säkerhet i en organisation anser Göransson et al., 2006 och Taylor et al. (2004). Utan en 

ändamålsenlig avvikelserapportering kan organisationen och dess medarbetare inte lära av 

sina misstag och därmed inte heller utvecklas samt att kvalitetssäkring av given vård 

uteblir menar Socialstyrelsen, 2009. Taylor et al. (2004) betonar användarvänlighet då en 

del av personalen upplevde avvikelsesystemet som svårhanterligt. 

 

Avvikelserapportering kan ske antingen direkt på blankt papper, på en förtryckt blankett 

eller med hjälp av ett digitalt stödsystem (Göransson et al., 2006; Bodén och Claesson, 

2009). Om inte rapporten upprättas i anslutning till avvikelsen är det viktigt att anteckna 

stödpunkter och tider i samband med det inträffade skriver Bodén och Claesson (2009). 
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Situationen skall beskrivas så exakt som möjligt för att kunna analyseras och utredas på ett 

bra sätt. Det är det inträffade, eller risken för att något skulle kunna ha inträffat, som ska 

belysas, inte vem som eventuellt har gjort fel. En avvikelserapport kan skrivas av flera 

personer men det är den personen som först uppmärksammade avvikelsen som är ansvarig 

för att en rapport upprättas skriver Göransson et al. (2006) och Socialstyrelsen (2009). 

 

Om en patient skadas eller utsätts för risker är det viktigt att vårdpersonalen vet vad som 

behöver göras. Första steget i en sådan situation är naturligtvis att ta hand om patienten och 

så långt som möjligt minska skadeverkningarna av det inträffade. Den person som har 

särskilt ansvar för patienten bör kontaktas. De ansvariga för vården är skyldiga att 

informera patienten om vad som hänt och erbjuda ett adekvat omhändertagande 

(Göransson et al., 2006). Vad som händer därefter beror i stor utsträckning på 

förhållningssättet och kvalitetsarbetet i verksamheten. Ett lämpligt sätt är att ta tillvara på 

de erfarenheter som händelsen bidragit med och dra lärdom av dem. Nödvändiga 

förändringar genomförs och kunskapen delges andra. Om riskfyllda tillbud identifieras i tid 

kan det förhindra att en patient skadas nästa gång en liknande situation uppstår. Därmed 

kan situationer där vårdpersonal eller patienter skadas förhindras. Ett proaktivt 

riskhanteringsarbete är således väsentligt konstaterar Göransson et al. (2006) och 

Socialstyrelsen (2009). 

 

Avvikelsekulturen på arbetsplatsen är betydande för en adekvat avvikelserapportering. 

Personalens attityd till kvalitetsarbetet med avvikelsehantering är avgörande och tidigare 

erfarenheter betydande. Enskilda individers uppfattning samt författande smittar av sig och 

ger en ringar på vattnet effekt vilket innebär att en arbetsplats där ett fåtal personer skriver 

avvikelserapporter såsmåningom leder till att flera skriver (Chiang, Lin, Hsu & Ma, 2010). 

 

Prehospital avvikelsehantering och rapportering 

Cushman et al. (2010) har genom en subgruppsanalys av en kvalitativ studie försökt att 

identifiera ambulanspersonalens uppfattningar om faktorer som kan påverka förekomst, 

identifiering, rapportering, och minskning av tillbud och negativa händelser i den 

prehospitala vården av den pediatriska patienten. Genom kvalitativ datainsamling 

gestaltade sig fem teman; avvikelserapportering är ovanligt, skyller misstag på andra, 

stress och/eller obehag, försummelse och begränsad utbildning. Få deltagare talade om fel 

de själva hade begått, fokus låg på fel som kollegor hade gjort. Den mest påfallande 

upplevelsen var dock att negativa händelser och tillbud gällande den pediatriska patienten 

sällan eller aldrig rapporterades i en stor del av fallen. 

 

Bodén och Claesson (2009) berättar att det finns flera olika leverantörer av 

ambulanssjukvård i Sverige vilka har olika system för att skriva och hantera rapporter. Den 

prehospitala avvikelsehanteringen följer samma strukturella rutiner som övrig sjukvård och 

innefattas av samma lagar och föreskrifter. Ansvaret för en god hantering av avvikelser är 

ömsesidigt, arbetsgivaren och leverantören av ambulanssjukvård skall säkerställa att 

resurserna för en adekvat avvikelsehantering finns. Ambulanspersonalen, som står under 

tillsyn av Socialstyrelsen, har ett ansvar att upprätta rapporter när skäl föreligger. 

Avvikelser som rör patientsäkerhet ska rapporteras enligt Lex Maria och både verksamhet, 

system och enskilda personer kan utredas av tillsynsmyndigheten. 
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Thorner (2011a) har sammanställt ambulanssjukvårdens avvikelserapportering för 2010 på 

en nationell nivå. Den framtagna och presenterade statistiken visar på en stor geografisk 

skillnad, både avseende faktiska rapporter, vad som rapporteras och rutiner för hantering 

med olika system. 

 

Nationell statistik från Socialstyrelsen för år 2008 avseende Lex Maria anmälningar, det 

vill säga när en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i 

hälso- och sjukvården, visar på en ökning av avvikelserapporter men avslöjar också ett 

stort mörkertal (Socialstyrelsen, 2012). Verksamhetstypen ”Prehospital vård” som 

innefattar ambulans, larmcentral och sjukvårdsrådgivning bidrar tillsammans med 32 

stycken anmälningar. Ambulansen har skickat in 21 av dem här. Totalt 1637 stycken 

anmälningar behandlades och avslutades 2008, i 437 fall hade vårdgivaren bifogat en 

händelseanalys. Det ger en procentuell siffra på 27 som borde vara större skriver 

Socialstyrelsen (2012). 

 

PROBLEMFORMULERING 

All personal inom hälso- och sjukvård har en skyldighet att rapportera avvikande 

händelser. Lagstiftningen ger de olika verksamheterna i uppdrag att säkerställa fungerande 

rutiner för att avvikelser skrivs, analyseras och återkopplas. Samtidigt åligger det 

sjukvårdspersonalen ansvaret att dokumentera de här händelserna. Den prehospitala 

forskningen lämnar området outforskat vilket gör det relevant att studera hur 

sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården uppfattar avvikelserapportering. 

 

Ambulanspersonalens arbetsmiljö är mycket varierande utan egentlig fast förankring under 

arbetspasset. Uppdragen ökar vilket innebär att tidsluckorna mellan varje omhändertagande 

minskar, tid som hypotetiskt skulle kunna användas för att dokumentera en avvikande 

händelse där så bör och i direkt anslutning till det inträffade. Med det här som grund kan 

det vara så att det inte alltid skrivs avvikelser där skäl finns, det vill säga att ett mörkertal 

av uteblivna rapporter existerar. Kvalitetsutvecklingen avstannar därmed och 

patientsäkerhetsarbetet likaså. 

 

Författaren har av samtal med personal i ambulansverksamheten förstått att den 

prehospitala avvikelserapporteringen uppfattas som eftersatt. Den dominerande känslan är 

att en avvikelserapport ställer en kollega till svars mer än någonting annat, det finns en 

inneboende rädsla för att "sätta dit" någon. Vidare väcks frågor som till exempel om det 

finns tid att skriva? Är verktygen svåranvända eller är rutinen komplicerad? Är inte 

patientsäkerhetskulturen väl förankrad i verksamheten eller anser vårdpersonal inte att 

rapporterna och hanteringen är viktigt? Saknas återkoppling? 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att belysa i ambulanssjukvården verksamma 

sjuksköterskors uppfattning om prehospital avvikelserapportering. 
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METOD 

Val av metod 

I den här studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts för att fånga upp och 

belysa sjuksköterskor verksamma i ambulans uppfattning om prehospital 

avvikelserapportering. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl för att beskriva eller gestalta 

ett fenomen som det upplevs eller hur en grupp individer uppfattar fenomenet. Den 

kvalitativa metoden är alltså systematiserad kunskap om tillvägagångssättet för att 

karaktärisera någonting. Det skall också poängteras att metoden valts som ett smidigt 

verktyg för att kunna svara på studiens syfte (Polit & Beck, 2012). 

 

Designen var fenomenografisk, ett val som lyfter fram individers uppfattningar. Dataanalys 

har skett fortlöpande och förutsättningslöst, genom analysen har uppfattningen kring 

fenomenet prehospital avvikelserapportering utkristalliserats. För att stärka tillförlitligheten 

i studien har rikliga beskrivningar och noggranna redovisningar genomsyrat arbetet i 

enlighet med vad Polit och Beck (2012) och Graneheim och Lundman (2004) menar. 

 

Larsson (1986) sammanfattar fenomenografins särdrag i fyra punkter. Det första särdraget 

innebär att forskningsobjektet är underställt andra ordningens perspektiv, det vill säga hur 

omvärlden ter sig för människor. Utgångspunkten är empirisk och grundar sig på intervjuer 

med människor. Ansatsens strävan är att finna och beskriva variationer av uppfattningar 

om ett fenomen. Till sist ska analysen leda till beskrivningskategorier som ger 

uppfattningsnivån nya dimensioner i det unika datamaterialet. 

 

Induktiv ansats 

Enligt Svenska akademins ordlista [SAOL] (2011) betyder induktiv att inducera inom 

filosofin, det vill säga att härleda. Den kvalitativa forskningen är ofta induktiv vilket 

innebär att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. Erfarenheterna i sin tur insamlas 

som data med hjälp av, till exempel, intervjuer. Utifrån datainsamlingen kan sedan 

mönster, uppfattningar och beskrivningar leda till en välgrundad hypotes. Det innebär 

också att slutsatser baserade på induktion inte nödvändigtvis behöver vara sanna men 

innehåller olika grader av sannolikhet (Polit & Beck, 2012). 

 

Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att möjliggöra en förståelse 

av mänskliga tankar och handlingar i komplexa och dynamiska situationer. Mer specifikt 

så försöker forskaren att med metoden identifiera människors sätt att förstå fenomen i vår 

omgivning. Marton (1981, s. 180) beskriver fenomenografin som ”forskning som syftar till 

beskrivning, analys och förståelse av erfarenheter, det vill säga forskning som är inriktad 

mot erfarenhetsmässiga beskrivningar”. Marton (1981) förtydligar antagandet att 

människor skiljer sig åt om hur världen uppfattas, men dessa skillnader kan beskrivas, 

kommuniceras och förstås av andra. Sådana beskrivningar av hur världen är tänkt utgör de 

viktigaste resultaten av fenomenografisk forskning. 
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Fenomenografin utvecklades på 1970-talet av en grupp forskare ledd av professor emeritus 

Ference Marton vid Göteborgs universitets pedagogiska institution. Metoden var först 

ämnad för att studera människors lärande inom den pedagogiska forskningen men har visat 

sig tillämpbar inom flera områden, bland annat inom omvårdnadsforskningen. Sjöström 

och Dahlgren (2002) menar att en fenomenografisk syn på omvårdnadsforskning 

exempelvis kan syfta till att hantera och belysa skillnaderna mellan hur olika patienter 

upplever samma sjukdom och sina respektive behov. Den kliniska betydelsen av att lägga 

sådan vikt på skillnader skulle kunna innebära att personal i vården är mer beredd att vidta 

olika åtgärder för att uppfylla behoven hos olika patienter med samma grundsjukdom och 

se till individen. 

 

Marton (1981) och Larsson (1986) har gjort en distinktion mellan forskning som hör till 

antingen första eller andra ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv riktar 

forskaren intresset mot hur något egentligen är, det vill säga att försöka hitta och beskriva 

den innersta kärnan, essensen, av ett fenomen. Ansats med första ordningens perspektiv 

innefattar bland annat fenomenologi. Andra ordningens perspektiv har som mål att 

beskriva hur fenomen uppfattas. Fenomenografi bygger alltså på antagandet att den enda 

värld som vi kan kommunicera om är världen som den upplevs, det vill säga andra 

ordningens perspektiv. 

 

Dahlgren och Fallsberg (1991) anser att fenomenografi är en utforskande och analytisk 

inställning till kvalitativ forskning snarare än en forskningsmetod. Den utforskande 

karaktären av datainsamlingen varierar beroende på målet med forskningen men i 

allmänhet följer den en serie av rekommenderade analytiska steg. Resultatet av 

forskningsanalysen är en beskrivning av uppfattningar om ett fenomen som speglar 

innebörden av forskningsdata och som syftar till att behålla deltagarnas språk i en 

beskrivande form, ofta med rikliga citat. 

 

Dahlgren och Fallsberg (1991) och Larsson (1986) upplyser om att den kanske vanligaste 

datainsamlingsmetoden inom fenomenografin är intervjuer om föreställningar av ett visst 

fenomen. Svaren används för att utveckla olika kategorier med beskrivningar av hur 

fenomenet upplevs. Kategorierna formar resultatet av forskningen och utgör inte fenomen i 

omvärlden utan människors olika sätt att tänka om sina erfarenheter. 

 

Tillförlitlighet 

I den här studien har ambitionen att öka tillförlitligheten bearbetats genom strategier som 

beskrivs nedan. Syftet med tillförlitlighet (Trustworthiness) i en kvalitativ studie är att 

stödja argumentet att resultat är värt att uppmärksammas. 

 

Det här är något annorlunda än den konventionella kvantitativa forskningens försök att visa 

hög forskningskvalitet genom reliabilitet och validitet. I alla kvalitativa forskningsprojekt 

bör fyra kriterier om tillförlitlighet uppmärksammas och bearbetas. De fyra är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och överensstämmelse (Polit och Beck, 2012). Polit och Beck 

(2012) skriver att trovärdighet (Credability) är en utvärdering av huruvida 

forskningsresultat utgör en konceptuell tolkning av deltagarnas ursprungliga data, att 

tolkningar verkligen speglar, till exempel en upplevelse i det specifika sammanhanget. 
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Överförbarhet (Transferability) är en strävan att i så stor grad som möjligt kunna överföra 

resultatet av studien utanför gränserna inom ramen för det utforskade området. Resultatet i 

studien bör kunna överföras till andra sammanhang och grupper. 

 

Pålitlighet (Dependability) är en bedömning av kvaliteten på den integrerade processen av 

datainsamling, dataanalys och teorigenerering vilket bör ge stabilitet över tid och i olika 

kontext. Forskare och deltagare bör vara enade i tolkningen av innehållet vilket ger 

överensstämmelse (Confirmability). Det är ett mått på hur väl studiens slutsatser stöds av 

insamlade data. 

 

I de flesta kvalitativa studier är forskaren det instrument genom vilken data samlas in. 

Eftersom forskaren också analyserar data så är det en nödvändighet att reflektera och 

ifrågasätta objektiviteten genom hela forskningsprocessen vilket ger transparents 

understryker Patton (2001). 

 

Således bör mer rigorösa åtgärder för att hantera frågorna om forskarens roll och 

förebyggande av forskarens inflytande utvecklas. Det finns flera olika sätt på vilka en 

forskare kan, på ett otillbörligt sätt, påverka data från en kvalitativ studie. Enbart 

forskarens närvaro ger reaktioner från deltagarna. Instrumentförändring i en kvalitativ 

intervjuundersökning innebär förändringar av forskaren under loppet av studien, 

exempelvis genom tankar och åsikter. Brist på tillräcklig träning eller förberedelse i 

datainsamlingen kan påverka resultatet liksom otillbörlig påverkan av värderingar eller 

fördomar som forskaren har menar Patton (2001). 

 

Datainsamling 

Innan föreliggande studie startade kontaktades en av Stockholms ambulansöverläkare för 

att kontrollera möjligheten till ett genomförande. Kontentan av samtalet blev att så länge 

inte metoden/designen var journalgranskning kunde studien vara genomförbar. Det 

förutsatte att ett godkännande av studien inhämtades från respektive verksamhetschef för 

enskild ambulansentreprenör. 

 

Dahlgren och Fallsberg (1991) lyfter fram den semi-strukturerade intervjun som den mest 

lämpade metoden för fenomenografisk forskning. Samtliga frågor ställs på samma sätt till 

alla respondenter, svaren är naturligtvis fria och varierar. Intervjun utvecklas efter 

respondentens svar vilket gör öppna men begränsade frågor mycket viktiga i 

intervjuguiden. 

 

Som en del i att styrka tillförlitligheten i en studie utförs ofta en operationalisering, eller en 

operationell definition. Det är en specificering av hur material ska samlas in och sedan 

tolkas. Det är nödvändigt i empiriska undersökningar understryker Patton (2001). 

Författaren har, med stöd av handledare, operationaliserat intervjuguiden med frågorna till 

respondenterna för att på så sätt beskriva vad som efterfrågas. 

 

En semistrukturerad intervjuguide utformades och användes vid samtliga intervjutillfällen 

(Bilaga I). Intervjuerna spelades in på band och genomfördes, av på respondenten vald 

plats, under mars och april månad 2012. De som intervjuades var alla sjuksköterskor 

verksamma inom ambulanssjukvården och som också arbetar kliniskt inom området. Alla 

respondenter hade skrivit en prehospital avvikelserapport, även om uppfattningen om 

avvikelserapportering inte är avhängt av att faktiskt ha skrivit en. 
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Målsättningen var att intervjua sex till tio personer. Kontakt med respondenter togs, efter 

godkännande från verksamhetschef, genom telefon, mail och i den kliniska 

akutsjukvården. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var förståeliga och neutrala 

för respondenterna ställdes frågorna utan inbördes ordning till ambulanspersonal på 

författarens dåvarande arbetsplats som var en akutmottagning. 

 

Under de här tillfällena fick även författaren möjlighet att öva intervjumetodik. 

Förutsättningarna var inte optimala men gav en fingervisning om möjligheten till att 

genomföra studien under andra, mer gynnsamma, förhållanden. En pilotintervju 

genomfördes och spelades in på band, den genomlyssnades och transkriberades efteråt. 

Eftersom intervjun ansågs svara upp bra mot syftet så inkluderades den i studien. Förutom 

frågorna i intervjuguiden ställdes också frågor om vad respondenten tyckte om 

intervjufrågorna och om något kunde förbättras. Malterud (2009) anser att allt material bör 

tas tillvara då även tidiga erfarenheter ger kunskap till studien. Det innebär att pilotstudier 

inte bör utföras. 

 

Intervjuerna startade med några bakgrundsfrågor för att sedan inledas med två öppna 

ingångsfrågor. Korta följdfrågor ställdes i syfte att få respondenten att berätta fritt och 

uppge alla sina uppfattningar med olika vinklar av ställd fråga. Det upplystes vidare om att 

frågorna går in i varandra och inte nödvändigtvis behöver följa ett strikt mönster. Det 

klargjordes också från början att författaren inte var ute efter ”rätt eller fel” utan efter hur 

respondenten uppfattade prehospital avvikelserapportering. Sjöström och Dahlgren (2002) 

anser att respondenten bör ges möjlighet att tänka högt, tvivla, vara tyst en stund eller be 

om en paus vid behov vilket beaktades och informerades om av författaren innan starten av 

intervjun. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) förtydligar vad Patton (2001) menar när de konstaterar att det 

alltid finns ett maktförhållande mellan intervjuare och respondent närvarande i alla 

intervjusituationer. Genom att ständigt reflektera över det här förhållandet kan det 

motverkas och minimeras. För att ytterligare minska känslan av förhör snarare än en öppen 

intervju bör intervjuaren visa försiktighet med sitt ordval. Ordet ”varför” är ett exempel 

som kan kännas pressande för respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuerna, som i snitt tog cirka 30 minuter, spelades in på band och transkriberades så 

fort som möjligt efter avslutad intervju. Initialt var tanken att anlita en läkarsekreterare för 

transkriberingen i syfte att spara tid till analysen. Det tillvägagångsättet avskrevs då egen 

transkribering av den initiala intervjun gav god insikt i datamaterialet. Varje intervju fyllde 

sex till 11 A4-sidor med text vardera. Författaren och tillika intervjuaren har varit väldigt 

noga med att inte ställa frågor som kan härleda till en viss respondent. Författaren kan inte 

helt utesluta mindre fel som kan ha uppstått i samband med avlyssnande av intervjuerna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) och Patton (2001) föredrar att intervjuer spelas in på band 

vilket ger intervjuaren möjlighet att helt koncentrera sig på respondenten och hur svaren 

uttrycks. Därmed flyttas fokus från egna anteckningar till att lyssna på vad respondenten 

verkligen säger. 
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Urvalskriterier 

Urvalet har varit riktat och inklusionskriterier har varit sjuksköterskor verksamma i 

ambulanssjukvården i Stockholms län. Det innebär i sin tur att urvalet även varit strategiskt 

då respondenter valts för att kunna ge svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Urvalet 

har också utförts med viss bekvämlighet då tillgången till ett adekvat antal intervjupersoner 

fanns i Stockholm. Tankar om ett snöbollsurval förekom med målsättningen att hitta nya 

deltagare genom rekommendation från inkluderade deltagare, men slopades då ett adekvat 

antal respondenter hittades genom det strategiska urvalet. 

 

Författaren kontaktade verksamhetscheferna för de tre ambulansleverantörerna i 

Stockholm. Kontakt med företagen togs via ett informationsbrev (Bilaga II) som godkänts 

av författarens utbildningsställe, Sophiahemmet Högskola. Namn och adress till 

verksamhetscheferna fanns på respektive företags hemsida. Informationsbrevet innehöll en 

mycket kort presentation av författaren samt en beskrivning av studien, med avsnitt ur den 

godkända projektplanens problemområde, syfte och metod. Skriftligt godkännande erhölls 

från ett av företagen. Vidare kontakt togs därefter via telefon till de två verksamhetschefer 

som inte svarat brevledes. En verksamhetschef lämnade ett muntligt godkännande medan 

den andra inte gick att nå. Det medförde att en tillfrågad respondent som lämnat 

medgivande till en intervju fick strykas. 

 

Författaren inspirerades av en studies tillvägagångssätt med en intention att få hjälp med 

urvalet direkt av verksamhetscheferna genom att uttryckligen be om det här i 

informationsbrevet. Efter noggrant övervägande beslutades att inte välja det alternativet för 

att undvika en styrning av företagen. Cheferna informerades enbart om att författaren 

önskade intervjua fyra anställda per företag. Tillfrågade respondenter kontaktades initialt 

via mail eller genom en direktförfrågan i den kliniska verksamheten. Författaren 

presenterade kort sig själv och studien samt erhöll tillåtelse att sända ut ytterligare 

information via mail (Bilaga III). Nio av tio tillfrågade önskade få den här informationen 

sänd till sig. 

 

Två av de tillfrågade uttryckte redan vid den första kontakten att de hade mycket att göra 

och var tveksamma till ett deltagande men önskade ändå få informationen utsänd. Sex 

personer gav sitt samtycke till deltagande vid en första kontakt. Efter att ha skickat 

kompletterande information via mail kontaktades de tilltänka respondenterna igen för att 

säkerställa att de fått informationen och tillfrågades då om ett eventuellt deltagande. 

Samtliga nio ville delta, en fick strykas av ovan nämnda skäl, vilket innebar att totalt åtta 

intervjuer bokades in, ingen av respondenterna avbokade sedan. Således genomfördes 

totalt åtta intervjuer (n=8). 

 

Av de här åtta var det tre som önskade få intervjuguiden sänd till sig före intervjun. Av de 

respondenter som medverkade i studien hade alla skrivit en prehospital avvikelserapport 

vid något tillfälle. Alla respondenter hade också skrivit en eller flera intrahospitala 

avvikelserapporter. 

 

Dataanalys 

Avsikten med databearbetningen har varit att finna kvalitativt skilda kategorier vari 

uppfattningarna har kunnat beskrivas. Sjöström och Dahlgren (2002) har beskrivit 

fenomengrafisk dataanalys i sju steg utvecklad av Dahlgren och Fallsberg (1991). 
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Respondenternas svar har använts för att utveckla olika kategorier med beskrivningar av 

hur variationen av fenomenet uppfattas. Kategorierna med beskrivningar utgör sedan 

resultatet av forskningen. 

 

Föreställningen, eller uppfattningen, har härmed en central position i fenomenografin. 

Utfallet av kategorierna från en fenomenografisk analys utgör inte fenomen i omvärlden 

utan människors olika sätt att tänka om sina erfarenheter. Det innebär en tolkning av det 

faktiska och underliggande innehållet i texten, i slutändan är det dock läsaren som avgör 

resultatets kvalitet och överförbarhet menar lektor Sissel Andreassen (föreläsning 

Sophiahemmet Högskola, 2 november, 2011). 

 

Analysen i föreliggande studie har utförts med stöd av Dahlgren och Fallsberg (1991, s. 

152) där de ger de sju stegen en innebörd och samtidigt utvecklar ett systematiskt mönster 

enligt följande: 

 

 Familiarization Intervjuaren lär känna materialet i detalj genom upprepad och 

noggrann genomläsning. Här kan också transkriptionsfel upptäckas och korrigeras. 

 

 Compilation Innebär en sammanställning av alla svar för att hitta det mest 

elementära delarna i samtliga svar. 

 

 Condensation Centrala delar av långa texter, så kallade meningsbärande enheter, 

identifieras och ger en representativ bild av ett visst fenomen som valts ut. 

 

 Grouping Svaren klassificeras, de som liknar varandra sätts ihop till grupper. 

 

 Comparison Gränsdragning mellan de olika kategorierna. De viktiga utsagorna som 

valts ut jämförs med varandra. 

 

 Naming Kärnan i kategorierna, det vill säga vad som förenar grupperna, formar 

rubriksättningen. 

 

 Contrastive comparison Ger en beskrivning av unika karaktärer i varje kategori 

samt en beskrivning av likheter mellan kategorierna. 

 

De transkriberade intervjuerna har lästs upprepade gånger föra att skapa ett helhetsintryck 

och för att lära känna data i detalj. Efter hand har delar av intervjuerna markerats, de delar 

som ansågs svara mot studiens syfte. I enlighet med Dahlgren och Fallsberg (1991) och 

Kvale och Brinkmann (2009) har respondenternas yttranden sedan dragits samman till 

kortare meningar, meningsbärande enheter, där huvudinnebörden av uttalandena bevarats. 

Dahlgren och Fallsberg (1991) och Graneheim och Lundman (2004) kallar den här 

processen för kondensering. De delar som fanns kvar efter kondenseringen skrevs ut. 

 

Sjöström och Dahlgren (2002) understryker tre aspekter i avgörandet om vad som är 

essentiellt och extra betydelsefullt. De är frekvens, placering och av respondenten 

understrykt som särskild betydelse. Med frekvens menas hur ofta något uttrycks, med 

placering menas vart i sammanhanget något uttrycks då de mest betydelsefulla delarna ofta 

kommer först i ett svar och med understruken betydelse menas då respondenten 

uttryckligen sa att något var viktigt. Kondenseringen har därefter ytterligare smalnats av i 

kategorier enligt nedan. 



 17 

De utskrivna meningsbärande enheterna lästes igenom ett flertal gånger för att finna 

variationer. De här meningsbärande enheterna grupperades med de som liknade varandra. 

Meningsbärande enheter som hade exakt samma innebörd sorterades bort så endast en 

fanns kvar. Arbetet påbörjades med att finna kärnan i grupperna och sammanfatta den. De 

olika grupperna sorterades därefter till kategorier där de liknade varandra. När detta var 

klart gavs kategorierna passande namn samt att innehållet i kategorierna jämfördes med 

varandra för att hitta olika dimensioner och uppfattningar. 

 

Resultatet har slutligen presenterats i löpande text med representativa citat för att 

levandegöra och förstärka texten där kategorierna med de olika uppfattningarna 

förhoppningsvis utgjort en grund för reflektion. Larsson (1986) menar att reflektion kan 

innebära att människor bryter strikta tankeramar vilket ger utrymme för nya sätt att se på 

saker eller fenomen. Det viktigaste är således att några få men olika uppfattningar finns 

snarare än många likartade uppfattningar. Det innebär att kategoriseringen och 

beskrivningen av en uppfattning blir viktig. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska principer i humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning bygger på 

det grundläggande individskyddskravet som, enligt Vetenskapsrådet [VR] (2002), är 

uppbyggt på fyra delar. De är alla krav och rubriceras information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. 

 

Informationskravet för den här studien uppfylldes genom att skicka ett informationsbrev 

till verksamhetsansvarig chef och därefter inhämta ett skriftligt godkännande av denna. 

Vidare så skickades även information till deltagarna i studien med en sammanfattande 

beskrivning. Det har, under hela studiens gång, varit möjligt att kontakta författaren eller 

dennes handledare för ytterligare information. 

 

Deltagarna i den här studien har, i allra högsta grad, varit självbestämmande och har hela 

tiden haft rätten att själva styra över sin medverkan. Således har deltagarnas fria vilja 

prioriterats och respekterats. Varje deltagare har ägt rätten att lämna projektet när han/hon 

så önskat. Ingen deltagare skall ha känt sig tvingad att bli kvar i undersökningen, inga 

beroendeförhållanden har existerat. Det har, i första hand, varit deltagarnas intressen som 

har skyddats. De här sammantaget har lett till att samtyckeskravet infriats enligt vad 

Vetenskapsrådet (2002) menar. 

 

En förutsättning för konfidentialitet är anonymitet vilket uppstår då forskare inte kan 

koppla data till deltagarna i en studie menar Polit och Beck (2012). Uppgifter om alla 

deltagare i undersökningen har givits största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av dem. Individens 

integritet har därmed respekterats. Bandade intervjuer har raderats efter studiens 

slutförande och alla typer av utskrifter av transkriberade texter har förstörts. Vid 

transkriberingen av intervjuerna angavs sjuksköterskorna med ett nummer som endast 

författaren haft vetskap om. Deltagarna har erbjudits möjligheten att skriftligen och/eller 

muntligen få ta del av det egna resultatet om så önskats. Respondenterna har informerats 

om att studien kommer att presenteras på Sophiahemmet Högskolas hemsida efter 

examination samt publiceras i databasen DIVA (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Data framtaget genom intervjuer som har lett till studiens resultat har inte använts till annat 

än forskningsändamål och färdigställandet av just föreliggande arbete. Det uppfyller 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) 2 § stadgas att 

arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå inte behöver 

genomgå granskning av forskningsetiska råd. 

 

Författaren har, i enlighet med Hermerén (1996), tillämpat objektivitetsregeln vilket 

innebär att data inte medvetet eller omedvetet har förvrängts. Likaså har inte felaktiga, 

ofullständiga eller missvisade uppgifter lämnas ut i syfte att gynna eventuella intressen. 

 

Hermerén (1996) nämner också sanningsprincipen med den därtill hörande 

hederlighetsregeln vid forskning. Sanningsprincipen innebär att forskaren skall vara 

objektiv till insamlade data och avslöja både sanna men också falska och missvisande 

påståenden. Principen innefattar även forskarens relation till studiens deltagare. 

Hederlighetsregeln innebär att empiriska data inte får förfinas och att källor måste anges 

till all text som används och inte är forskarens egna. 

 

Medbedömarreliabilitet 

Inom fenomenografisk forskning kan analysens trovärdighet öka genom att en utomstående 

individ läser beskrivningskategorierna och återför intervjusvaren till respektive kategori. 

Det benämns medbedömarreliabilitet (Larsson, 1986; Dahlberg et al., 2003). 

 

Medbedömarreliabiliteten prövades noggrant i enlighet med Wahlström, Dahlgren, 

Tomson, Diwan och Beermann (1997) och en medbedömare deltog därmed i bedömning 

av intervjumaterialet. Medbedömaren, som ansågs väl kvalificerad för uppgiften, fick 

tillgång till samtliga transkriberade intervjuer samt kategoribeskrivningarna. Efter flertalet 

genomläsningar återfördes innebörd samt citat till de olika kategorierna. Variationsbredden 

sträckte sig mellan 64 procent och 100 procent med ett medelvärde på 87 procent. Den 

lägre överensstämmelsen härrörde till området ”Generella uppfattningar”. I 

problemområdet ”Att ställ en kollega till svars” var överensstämmelsen 100 procent 

gällande samtliga kategorier. 

 

RESULTAT 

De intervjuade sjuksköterskorna i ambulans beskrev hur de uppfattade den prehospitala 

avvikelserapporteringen på flera olika sätt och med olika perspektiv. Ur intervjuerna 

formades respondenternas generella uppfattning samt uppfattningar kring de fördefinierade 

problemområdena tidsutrymme, att ställa en kollega till svars och verksamheternas 

återkoppling. Ur intervjuerna framkom också synpunkter och uppfattningar om 

förbättringar. 

 

Alla respondenter berättade om avvikelserapporteringen som ett förbättringsarbete där 

kommunikationen, både den verbala, skriftliga och kommunikationsstödet, är central. 

Olika synsätt på avvikelserapporteringen ger en avsaknad av konsensus. Sjuksköterskan i 

ambulans uppfattning om den prehospitala avvikelserapporteringen vittnar om ett 

begränsat tidsutrymme för det här samt att det har en låg prioritet. På sjukhus är 

förutsättningarna bättre och avvikelserapporterna enklare att författa. 
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Det råder en speciell kultur när det gäller avvikelserapporter inom ambulanssjukvården. 

Ambulansbesättningen pratar hellre med varandra än att skriva avvikelser. Det gör, bland 

annat, att det förmodligen råder ett stort mörkertal när det gäller oskrivna 

avvikelserapporter samt att många lärdomar stannar inom besättningen. 

 

De fem huvudområdena har formats av 13 kategorier där de fyra första huvudområdena 

belyser sjuksköterskan i ambulans uppfattning om avvikelsrapporter och den sista handlar 

om förbättringar som kan optimera de prehospitala förutsättningarna för 

avvikelserapporteringen. Samtliga kategorier levandegörs och berikas med citat från 

intervjuerna, citat från samtliga intervjuer finns representerade. 

 

Generell uppfattning 

Förbättringsarbete 

Samtliga respondenter uppfattade den prehospitala avvikelserapporteringen som ett sätt att 

påtala och belysa saker som inte fungerar. Flertalet ansåg att avvikelserapportering sker i 

förbättringssyfte, exempelvis genom förbättringar av befintliga rutiner och egen drift. 

 

Det behöver inte bara vara allvarliga saker som rapporteras, det viktiga är att starta en 

process för att hitta alternativa lösningar och för att misstag inte skall upprepas. En 

respondent hade uppfattningen att avvikelserapporteringen i slutändan skulle bidra till att 

bredda kunskapsläget inom ambulanssjukvården och underströk vikten av att uppmuntra 

varandra i författandet av avvikelserapporter. 

 

Det finns en tröskel mot att skriva avvikelserapporter menade flera, de uppfattade också att 

det gick lite i vågor med att skriva avvikelser. Hälften av respondenterna angav 

huvudskälet till den här tröskeln som att det är jobbigt, ganska krångligt och tidskrävande. 

En respondent hade uppfattningen att det finns en inneboende rädsla hos de flesta 

verksamma inom ambulanssjukvården, en rädsla för att göra fel, men också för att påtala 

fel och kritisera andra vårdinstanser, patienter och anhöriga. Samma respondent underströk 

vikten av att våga säga ifrån, verbalt eller genom en avvikelserapport. En respondent, som 

sällade sig över mängden, menade att det faktiskt sällan var jobbigt att författa avvikelser 

medan två andra ansåg sig kunna skriva flertalet avvikelserapporter under varje enskilt 

arbetspass. Det blev dock aldrig gjort av flera skäl. 

 

”Jag ser en förbättring, en förändring. Identifiering av problem, hinder för utveckling av 

verksamheten i stort men också individen, medarbetaren”. 

 

”För att belysa det som inte fungerar så måste vi vara noga med att skriva avvikelser”. 

 

”Man ska skriva avvikelser för att det anses som ett sätt att förbättra verksamheten. Att 

påpeka ett problem, att belysa ett problem för att uppmärksamma det och att få igång en 

process för att förbättra någonting”. 

 

”Det där är ju alltid viktigt också att avvikelser inte är till för att hänga någon utan för att 

lokalisera fel och brister och för att åtgärda dem”. 
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”Om jag liksom skulle vara trogen avvikelserapporteringen så skulle jag säkert kunna 

skriva tio-tjugo per dag, men det går ju inte”. 

 

”Det är nog många gånger som man har sagt att: Det här borde vi skriva en avvikelse på, 

och så har det inte blivit så”. 

 

”Och egentligen är det ju så att man ska, alltså det här är ju någonting som är positivt för 

att kunna utveckla verksamheten. Men riktigt så ser inte jag det eftersom det inte sker 

några positiva förändringar. Så då kan man inte se det så”. 

 

Kommunikation 

Under intervjuerna framkom att nästan alla respondenter hade uppfattningen att 

avvikelserapporter inte var bästa sättet att förbättra ambulanssjukvården. Avvikelser skall 

vara någonting positivt men prehospitalt så genomsyras avvikelser av en negativ kultur 

menade respondenterna. Själva ordet avvikelse klingar inte trevligt. En respondent 

uppfattade ändå att det fanns en stark tro att avvikelserapporter skall leda till förbättringar 

inom ambulanssjukvården. 

 

Sjuksköterskan i ambulans väljer att framföra sina avvikelserapporter muntligen, direkt till 

berörd person eller instans, snarare än att skriva ner dem. Dels beror det på att avvikelser är 

färskvara, det behöver behandlas på en gång innan det glöms bort, och dels kan det till viss 

del handla om kommunikationssvårigheter då skrift kan kännas bristfällig jämfört med det 

verbala. Tre av respondenterna uppfattade att avvikelser handlar om fel saker, att fokus är 

fel, och att det ofta leder till missriktad negativ kritik med mycket tyckande. Vidare 

menade de att det här borde avhandlas på annat sätt. Det skrivs mycket avvikelserapporter 

som egentligen har en annan, mer formell, väg att behandlas på. Samtliga uppfattade dock 

avvikelserapporter som en viktig funktion i dess rätta bemärkelse. 

 

Grundsystemet har blivit bättre, rent tekniskt, men också ur användarsynvinkel. Det är 

överskådligare nu än tidigare och mer användarvänligt. I och med IT-stödd 

avvikelserapportering så känns det mycket mer lättkommunicerat nu. Så kan 

respondenternas uppfattning om avvikelserapporteringens tekniska utveckling 

sammanfattas. En respondent uppfattade fortfarande gränssnitt och access som krångligt. 

Trots utvecklingen mot en förenkling ansåg få att de blivit mer motiverade till att skriva 

avvikelser. 

 

”Det finns mycket man vill förbättra eller förändra, då känns det ibland som att avvikelser 

inte är det bästa sättet. Det borde finnas något annat forum för det”. 

 

”På grund av kommunikationssvårigheter mellan olika instanser så kommer det 

avvikelserapporter som inte är befogade på grund av att den ena parten inte förstår den 

andra parten”. 

 

”Alltså, det känns som att själva grundsystemet har blivit bättre, alltså det är 

överskådligare. Men jag vet inte om folk har blivit mer motiverade att skriva”. 
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Olika synsätt 

Sjuksköterskor i ambulans uppfattade också en skillnad mellan nya och äldre kollegors syn 

på avvikelserapporteringen samt att den kliniskt verksamma personalen och ledningen 

också såg olika på avvikelserapporter. Samtliga respondenter uppfattade att fokus låg på de 

medicinska avvikelserapporterna samt avvikelser som rapporterats mot ambulansen. En 

respondent hade uppfattningen att ett fåtal ambulansbesättningar inte insåg när de borde 

rapportera avvikelser, då främst medicinska och av lex Maria karaktär. 

 

”Jag tror att de gamla tänker nog så här att: Det tjänar ingenting till. De unga tänker att: 

Jag vill inte sticka ut hakan”. 

 

”Det skrivs, det är i alla fall min uppfattning, att de yngre och nyare förmågorna, det är de 

som skriver i större utsträckning än de äldre”. 

 

”Det kan vara så här att en besättning har gjort något tokgalet men ingen av dem har 

märkt att det har skett något tokgalet, de ser inte om en patient är kritisk eller icke kritisk 

och då är man snett ute, då är man jättesnett ute tycker jag”. 

 

Tidsutrymme 

Begränsat tidsutrymme 

Avvikelserapportering tar tid menar samtliga respondenter, tid som inte finns. De 

respondenter som varit verksamma i ambulanssjukvården under lång tid berättar om en 

dramatisk ökning av uppdrag samt en ökad belastning, främst under de senaste 10 åren. 

Belastningen på dagens ambulanssjukvård gör att avvikelserapporteringen uppfattas som 

jobbig. Flertalet respondenter upplever att de inte hinner författa avvikelser under ordinarie 

arbetstid, de få gånger som det finns tid tillgänglig för att skriva så orkar flertalet inte. 

Majoriteten av respondenterna berättar att de inte skriver avvikelserapporter på övertid, av 

princip, även fast det ofta känns som ända sättet att få tiden att räcka till. Sammantaget 

innebär det begränsade tidsutrymmet att det existerar ett stort mörkertal av oskrivna 

avvikelsrapporter menar samtliga intervjuade. Uppfattningen om graden av allvarlighet 

varierar men flera tror att riktigt allvarliga avvikelserapporter inte alltid författas. 

 

”Tidsbrist är ett problem upplever jag det i det prehospitala”. 

 

”Jag skulle nog säga att tiden för avvikelser är bristvara, definitivt”. 

 

”Tidsbristen på ambulansen är ju ganska omfattande”. 

 

”Man är så trött efter ett pass. Och under passet, i och med att det är så mycket att göra, 

så finns oftast, det finns ingen tid”. 

 

”Tidigare hann vi med andra saker, just de här stationssysslorna. Det gör man aldrig, 

aldrig nu”. 
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Låg prioritet 

Eftersom tiden är så begränsad så prioriteras andra saker under ett arbetspass. Först och 

främst så uppfattar samtliga respondenter att mat under arbetspasset är det viktigaste 

behovet att tillgodose. Det är frekvent återkommande att besättningen inte hinner eller ens 

får möjligheten att äta under ett arbetspass. Hinner man äta så är nästa prioritering att fylla 

på ambulansen. Förbrukningsmaterial och läkemedel enligt packplan prioriteras före 

avvikelserapporteringen. Slutligen prioriteras hemgång i tid framför avvikelserapportering 

på övertid. Övertiden ägnas åt patienter vilket sker ofta, en respondent uttryckte ett försök 

till att skriva avvikelser om det känns viktigt, på övertid. 

 

”Du ska städa ur bilen på arbetstid, alltså under beredskap och du ska äta under 

beredskap. Så jag tror tyvärr att då hamnar avvikelser långt ner på listan”. 

 

”Sedan är det ju så här att man är ute och jobbar hela tiden, man kommer hem till station 

och det kanske är sent och man har inte käkat lunch. Då prioriterar man annat än att 

skriva avvikelser”. 

 

”Så är det ju, man prioriterar att fylla på bilen, prioriterar att käka och sedan får man ju 

nytt jobb liksom. Man hinner ju inte ens äta lunch och jag menar, då har man ju än mindre 

tid för att skriva en avvikelse”. 

 

Enklare intrahospitalt 

Alla respondenter uttryckte en känsla av att det är lättare att skriva avvikelserapporter på 

sjukhusen. För att avvikelserapporterna skall spegla det verkliga händelseförloppet bör 

författandet av rapporten ske i direkt anslutning till den avvikande händelsen. Det är, av 

naturliga skäl, enklare på sjukhus där det finns datorer med internetaccess att tillgå. 

Återigen uppkom uttrycket avvikelser som färskvara, det vill säga att de bör nedtecknas 

när de finns färskt i minnet, annars tenderar det att glömmas bort. Under den här delen av 

intervjun berättade också de respondenter som har bärbar dator med trådlöst internet om 

uppfattningen av det. Samtliga respondenter utom en, totalt fem med erfarenheten av 

ovanstående, vittnade om att den lösningen inte fungerade. En respondent uppfattade, som 

sagt, att den här lösningen fungerade i stor utsträckning. 

 

”Ja, jag får ju en känsla av att det är skillnad, alltså det vet jag ju inte, men jag får en 

känsla av att det kan finnas tid till att skriva avvikelser intrahospitalt. Det tror jag”. 

 

”Jag tycker att det är enklare, tror jag, när man är på sjukhus. På sjukhus känns det som 

du har närmare till datorer, och jag vill minnas att du har mer tid för det och det tas 

kanske, till och med, större hänsyn till det”. 

 

”Nej, den uppfattningen har inte jag”. [om krångel med mobilt IT-stöd i ambulansen] 
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Att ställa en kollega till svars 

Prehospital kultur 

Flera respondenter likställde en avvikelserapport med en anmälan inom sjukvården och 

menar på att det finns en speciell avvikelsekultur inom den prehospitala sjukvården. 

Framförallt äldre och erfarna kollegor uppfattar avvikelserapporter som någonting negativt. 

Yngre och mindre rutinerade sjuksköterskor i ambulans uppfattas som mer positivt 

inställda till att författa avvikelserapporter. Generellt uttrycker respondenterna att bilden 

ändå sakta håller på att förändras, från någonting negativt till en mer positiv syn på 

avvikelserna. Det har med andra ord blivit bättre med åren. En specifik anledning till det är 

att arbetsgivarna uppmanar personalen att inte namnge kollegor i avvikelserapporterna. 

Respondenten som uttryckte det här menar vidare att det går att se ändå men att personen 

ifråga blir mindre utsatt och offentlig. 

 

”Inom ambulanssjukvården tror jag att det inte skrivs avvikelser beroende på en 

kombination av att det inte finns tid och att många ser det som, som sagt, att man anmäler 

någon eller klagar på någon. Så att det, det är helt enkelt den kulturen som genomsyrar 

verksamheten, och man kan inte säga att arbetsgivaren uppmuntrar till avvikelser”. 

 

”Sedan är jag av en sådan grund att, visst, jag ser avvikelserapporter som ett verktyg 

absolut, men jag försöker att, primärt, absolut att lösa det mellan fyra ögon”. 

 

”Personligen så har jag aldrig kommit i närheten av att skriva en avvikelse mot en kollega 

men jag tror att det är viktigt också att man pratar med varandra, och inte glömmer bort 

det, både före man går ut på ett skift, hur man brukar arbeta, och då brukar mycket lösa 

sig. Det handlar ju litegrann om flexibilitet också det här”. 

 

”Jag har ju skrivit, i andra verksamheter, har jag skrivit avvikelser mot kolleger”. 

 

Pratar hellre 

Sjuksköterskor i ambulans pratar hellre med sin kollega än att direkt författa en 

avvikelserapport när det gäller kollegiala misstag och fel. Hur befogad avvikelserapporten 

än är så vill respondenterna ändå alltid ha en diskussion först. Genom diskussionen löses 

problem och personalen utvecklas av det som inträffat. Även om en avvikkelserapport är 

befogad därefter går det mycket sällan så långt. Det är väsentligen mycket lättare att skriva 

avvikelserapporter när det gäller utrustning och arbetsmiljö. Däremot är uppfattningen när 

det gäller avvikelserapporter mot andra vårdgivare att det inte känns som något problem att 

skriva. Undantaget är mot akutmottagningarna, där är respondenterna mer tveksamma till 

att skriva en avvikelserapport för att inte uppfattas negativt. De som uttryckte det här 

menar att personalen på akuten är nästan att likställa med en prehospital kollega då 

samarbetet med dem är långtgående och frekvent. 

 

”Oftast så finns det en förklaring till att man har gjort på ett visst sätt. Och man är ganska 

utlämnad som det är inom ambulansen”. 
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”Man blir så pass granskad som det är när man jobbar inom ambulansen av både 

patienter, anhöriga, akutmottagningar och där du hämtar patienterna så att du behöver 

inte en kollega som ser till att du blir granskad ytterligare”. 

 

”Jag känner att jag pratar hellre med min kollega direkt då”. 

 

”Hur vi löser det då? Jag försöker vara rak och uppriktig och säga som det är. Det tror 

jag man vinner mest på faktiskt”. 

 

Stort mörkertal 

Ambulansbesättningen är extra utsatt i jämförelse med andra vårdgivare. Besättningarna 

granskas av patient, anhöriga och inte minst av allmänheten. Dessutom finns ofta en 

avlämnande och alltid en mottagande vårdgivare som synar. Det gör att mycket stannar 

inom ambulansbesättningen och ger upphov till ett stort mörkertal när det gäller uteblivna 

avvikelserapporter. Hälften av respondenterna hade också uppfattningen att det här gällde 

medicinska felbehandlingar i synnerhet. En respondent menade också att en del 

besättningar är så icke-kritiska till sin egen insats att befogade avvikelserapporter uteblir av 

den anledningen. 

 

”Mörkertalet är nog ganska stort”. 

 

”Varpå jag tänkte att: Nu vore det på sin plats att skriva en avvikelse. Det rann ut i 

sanden”. 

 

”Jag tror att mycket inte kommer utanför besättningen, det är ju på både gott och ont. 

Naturligtvis, bra är ju om man litar på den man åker med, då kan man ju dra lärdom inom 

besättningen men man drar inte lärdom utanför besättning. Så jag tycker att det är mycket 

kunskap som stannar där”. 

 

”Generellt sett så skriver vi för lite avvikelser”. 

 

”Tyvärr så har det lett till att flertalet avvikelser inte har blivit skrivna. Tyvärr, och det är 

ju ett jätteproblem”. 

 

Återkoppling 

Verksamheten har stort ansvar 

Flertalet sjuksköterskor i ambulans kände till att verksamheten har ett stort, lagstadgat, 

ansvar att bedriva förbättringsarbete genom en god avvikelsehantering där 

avvikelserapporterna skall återkopplas till medarbetarna. Samtliga ansåg att återkopplingen 

var det enskilt viktigaste momentet i hela avvikelseprocessen. Hälften av respondenterna 

hade uppfattningen att arbetsgivaren ansåg avvikelserapporterna som viktiga och hade 

redan under introduktion till ambulansverksamheten fått upplysningar och 

tillvägagångssätt vid avvikelserapporteringen. 
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Ett par respondenter menade att de som skriver många avvikelserapporter och frekvent på 

samma saker uppfattades som jobbig av arbetsgivaren eftersom det medför mycket 

extraarbete. En respondent hade uppfattningen att arbetsgivaren inte alls uppmuntrade till 

avvikelserapporter överhuvudtaget. 

 

Personalmöten eller arbetsplatsträffar [APT] var de tillfällen som var mest önskvärda att få 

återkoppling på skrivna avvikelserapporter. Många upplevde det som svårt att få till stånd 

givande personalmöten med all personal samlad då extra personal för täckning var 

bristvara. Alla upplevde det som tillräckligt om man fick ett muntligt svar från närmaste 

chef, det var dock sällsynt. När återkoppling gavs så skedde det via mail vilket alla ansåg 

som bristfälligt eftersom utrymmet för kommunikation blev begränsat. Ett par 

respondenter berättade om ett infoblad på månadsbasis där viktiga avvikelsrapporter 

återkopplades och konkreta åtgärder presenterades. Det uppfattades som positivt. 

 

Den stora skillnaden i en jämförelse med sjukhus låg i möjligheten till att samla samtlig 

personal till möten. Sjuksköterskorna i ambulans menade att direkt muntlig feedback gavs 

på sjukhus och var att föredra framför mailsvar i uppfattningen om återkoppling. 

 

De tre entreprenörerna i Stockholm har olika system för att hantera skrivna 

avvikelserapporter, samtliga digitala. De respondenter som hade flera olika arbetsgivare 

hade möjligheten att jämföra system och uppfattade en skillnad i användarvänlighet. Det 

skall dock poängteras att flertalet sjuksköterskor i ambulans menade att respektive system 

var tydligt och lättanvänt med en möjlighet att följa avvikelsen från inskickad till 

färdigbehandlad. En respondent var mycket nöjd medan en annan ansåg det krångligt och 

svårhanterligt. 

 

”Arbetsgivarna har ett stort lagstadgat ansvar”. 

 

”Det har ju blivit bättre. Återkopplingen är det som har varit sämst och det är väl 

fortfarande så att de klagomål som kommer, de beror på att återkopplingen är dålig, att du 

inte har hört något”. 

 

”Jag märkte också under min introduktionsutbildning att de gavs tid för att presentera 

avvikelser och avvikelsesystemet”. 

 

”Framförallt från arbetsgivarhåll ser man att en del blir tjatiga med att skriva avvikelser 

på samma saker, vilket är jäkligt bra att folk gör, men jag tror att man blir lite märkt 

kanske av arbetsgivaren”. 

 

”När jag jobbade på sjukhus så tog de ju upp mycket avvikelser på APT-mötena. Och när 

jag jobbade på kommunen så hände det att jag själv fick återkoppling av Medicinskt 

Ansvarig Sjuksköterska eller av verksamhetschefen. Men på ambulansen så har jag ju fått 

mail, så det finns inte utrymme för några frågor, utan de avslutar fallet. Du kan säkert 

ställa frågor om du skulle vilja men det blir inte samma underlag för kommunikation”. 

 

”Det är enklare på sjukhus. Du har ju personalen samlad på ett annat sätt än inom 

ambulansen”. 

 

”Det känns ju som ett evigt problem att få till personalmöten. För folk jobbar, folk jobbar 

över och så vidare”. 
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Leder inte till någonting 

Många upplevde det som mycket begränsat med svar via mail, vilket även det skedde 

sällan. Nästan alla uppfattade avvikelserapporterna som meningslösa för dem själva 

eftersom återkopplingen var så bristfällig och uppfattningen var att det saknades konkreta 

åtgärder från verksamheten. Två respondenter tryckte på att få ambulanspersonalen 

delaktiga i förbättringsarbetet vilket förutsatte återkoppling på samtliga skrivna 

avvikelserapporter. En respondent berättade att personalen på sin station uppmuntrade 

varandra att skriva som ett substitut till dålig återkoppling. Samtliga respondenter var av 

uppfattningen att medicinska avvikelserapporter var de som behandlades snabbast medan 

ambulanspersonalens avvikelserapporter skrivna om SOS Alarm aldrig återkopplades. 

Vidare var samtliga sjuksköterskor i ambulans överens om att det skrivs mest avvikelser 

om utrustning och fordon tätt följt av arbetsmiljö. Flera uppfattade det som att 

verksamheterna uppmuntrade till att skriva avvikelserapporter om hot och våld mot 

ambulanspersonalen, något som det skrivs alldeles för lite avvikelser på. 

 

Flera respondenter uttryckte en frustration över de avvikelsrapporter som riktades mot 

ambulanspersonalen och menade att de uppmärksammas, utreds och återkopplas i mycket 

större grad än de avvikelserapporter som ambulanspersonalen skriver. Flera uppfattade de 

avvikelserna som orättvisa och ökande i antal och handlar mestadels om dåligt bemötande 

från ambulanspersonalens sida. 

 

”Det är just det att man inte ser att det händer någonting och man får för dålig feedback, 

generellt sätt, och så har det varit under en lång tid”. 

 

”Det borde ju vara så här att den och den avvikelsen ledde till den och den förbättringen, 

det tror jag inte förekommer överhuvudtaget”. 

 

”Många gånger händer det ingenting mera med det här, faktiskt. Man får ingen mer 

feedback överhuvudtaget”. 

 

”Däremot kan jag säga att, tvärtom, om det är några avvikelser mot oss, det får vi ju höra. 

Att det ofta handlar om bemötande och så vidare”. 

 

”Det är ju fler och fler avvikelser som skrivs mot oss”. 

 

Förbättring 

Mobilt IT-stöd 

För att kunna bedriva avvikelserapportering på ett bra sätt, det vill säga att påtala när 

någonting avviker från det normala, och skriva avvikelser på allt så krävs en mobil dator 

eller motsvarande med internetaccess. Samtliga respondenter, utom en, var eniga i den här 

frågan och tog upp det spontant under intervjuerna. De menar på att fördelarna är 

uppenbara, medan kollegan skriver patientjournal så finns tid till att, i synnerhet, skriva 

avvikelserapporter. Fördelarna är flera, det finns exempelvis möjlighet att se uppdaterade 

riktlinjer, att kunna söka på specifika läkemedel och tillhandahålla färskt information om 

mycket annat. 
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Flera respondenter berättade att de agerade på liknande sätt för att få äta, medan kollegan 

skrev journal så gick den andra och åt. En förutsättning för det mobila IT-stödet är 

naturligtvis en fungerande internetanslutning, något som fallerat vid försöksverksamhet. 

En respondent hade uppfattningen att införande av bärbar dator bara skulle störa 

koncentrationen i ambulansen, en extra dator med internet på journalrummet skulle vara 

alldeles tillräckligt. 

 

”Det finns förbättringsmöjligheter i hela den här IT-stöds biten, man kan skriva 

patientjournal i bilen, man kan skriva avvikelser, man kan göra andra saker, absolut”. 

 

”För i bilarna där har man oftast tid. Vi spenderar mycket tid i bilen och där har man 

allting färskt i huvudet, man kan se ärendenumret, du kan få dem att bli mer exakta kanske 

eftersom du har tillgång till data från arbetet man hade, så det skulle väl vara en variant”. 

 

”Jag tror att en dator i journalrummet skulle var alldeles tillräckligt. Så kan man sitta där 

i lugn och ro utan att behöva koncentrera sig på körning eller vad det nu är”. 

 

”Under tiden som kollegan skriver journal så kan du skriva en avvikelse”. 

 

Tydlighet 

Sjuksköterskan i ambulans eftersträvar mer och tydligare information kring den 

prehospitala avvikelsehanteringen och rapporteringen. Mer än en respondent visste inte 

fullt ut vad som gäller rörande avvikelser, juridiskt och verksamhetens samt det egna 

ansvaret. 

 

Ett öppet diskussionsforum var önskvärt, både externt och på respektive station. De 

respondenter som hade tillgång till ett infoblad med månatligt återkommande avvikelser 

och dess hantering var mycket nöjda med det. En respondent var av uppfattningen att den 

prehospitala grenen av landstinget borde centralisera avvikelserapporteringen för att 

effektivisera och tydliggöra. Samtliga verksamheter borde gå samman i ett enhetligt system 

för avvikelserapporter som inte rörde specifika verksamhetsangelägenheter. Samtliga 

respondenter skrev inte avvikelserapporter på övertid, flera uppfattade det som omöjligt att 

hinna med att skriva avvikelserapporter på ordinarie arbetstid. Förslag om att vika arbetstid 

åt avvikkelser dök upp under intervjuerna, få trodde på ett godkännande från 

verksamheten. Ett förslag innebar att skriva avvikelser från hemmet i lugn och ro och att 

personalen sedan får sätta upp den tiden som övertid. 

 

”Ser du att det leder någonstans, då känner du ju dig sporrad för då finns det ju 

möjligheter att påverka. Är det inte det de handlar om?” 

 

”Jag tror att man behöver få ut mer information om det här och jag tror att många vet om 

vikten av att skriva avvikelser för att ordna upp”. 

 

”Vad det gäller avvikelser så vet inte jag vilket krav det finns på mig”. 

 

”Att man då fick, på sin fritid, sätta upp övertid för att skriva avvikelserapporter. För då 

kanske det verkligen skulle göras”. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Avvikelsehantering och rapportering kan vara ett kontroversiellt ämne att granska vilket i 

sig gör det motiverat att studera. Det kan bero på att enskild verksamhet ansvarar för att 

rutiner kring det här fungerar. Det i sin tur innebär att verksamheten i sig blir granskad och 

kan eventuellt bli kritiserad. Författaren har varit väldigt tydlig i kommunikationen mellan 

ambulansentreprenörer och respondenter och upplyst om att syftet hela tiden varit hur 

avvikelserapporteringen uppfattas och ingenting annat. 

 

Syftet med den här studien var att belysa i ambulanssjukvården verksamma 

sjuksköterskors uppfattning om prehospital avvikelserapportering som underlag i 

ambulansverksamhetens förbättringsarbete. Polit och Beck (2012) skriver att en fördel med 

att använda kvalitativ metod kan vara att söka förståelse för hur en grupp människor, i det 

här fallet sjuksköterskor verksamma i ambulanssjukvården, uppfattar sin omgivning eller 

ett fenomen, i det här fallet avvikelserapportering. Efter övervägande valdes en kvalitativ 

metod med fenomenografisk design för att bäst besvara syftet. Metoden ansågs lämplig då 

den beskriver ett fenomen, i det här fallet prehospital avvikelserapportering, så som det 

uppfattas av sjuksköterskor verksamma i ambulans (Sjöström & Dahlgren, 2002). I och 

med att det var respondenternas uppfattningar som efterfrågades så uteslöts kvalitativ 

innehållsanalys och fenomenologi som metod. De här metoderna lämpar sig bättre för 

studier med andra formulerade syften och eventuella frågeställningar menar Polit och Beck 

(2012). 

 

Kvalitativa intervjuer valdes framför kvantitativ datainsamling i den här studien för att få 

fram ett giltigt resultat då uppfattningar är mycket svårskattade (Polit & Beck, 2012). En 

svaghet med den här studien kan vara att författaren har en viss förförståelse som tolkas 

beroende på respondenternas svar och med ett visst mått av subjektivitet enligt vad Patton 

(2001) menar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjustudier kräver en 

professionell reflektion och utvärdering av den intervjuproducerande kunskapen samt 

vikten av en medvetenhet för bland annat etiska frågor. 

 

Alternativt metodval hade kunnat vara en enkätstudie med strukturerade kvalitativa frågor 

eller flervalsfrågor med kvantitativ ansats. En av fördelarna med enkäter är att 

respondenten kan vara fullständigt uppriktig och ärlig i sina svar på grund av upplevd 

anonymitet, dessutom kan respondenten svara på frågorna när det passar i tid. Nackdelarna 

är bland annat en förmodad låg svarsfrekvens och begränsningar i svaren då en utveckling 

ofta inte är möjlig eftersom intervjuaren inte finns närvarande. 

 

I kvalitativa studier är det, enligt Polit och Beck (2012), viktigt att beakta begreppen, 

trovärdighet (Credability), överförbarhet (Transferability), pålitlighet (Dependability) och 

överensstämmelse (Confirmability) för att beskriva hur trovärdigt ett resultat är. 

Sammantaget ger begreppen en tillförlitlighet (Trustworthiness) som speglar studiens 

kvalitet. Författaren har försökt beakta de här begreppen bland annat genom att så 

detaljerat som möjligt beskriva studiens genomförande i alla avseenden. 



 29 

Studiens trovärdighet hade förmodligen kunnat ökas ytterligare med flera intervjuer. 

Nackdelen med den här studien, som i många andra kvalitativa studier med ett lågt 

deltagarantal, är svårigheter med att generalisera resultatet. För att motverka det här och 

öka transparensen så krävs en ordentlig och tydlig dokumentation. Det innebär, för 

forskaren, att beskriva och förklara de steg som har tagits genom hela arbetet. Dessutom 

bör forskaren hela tiden reflektera över och medvetandegöra sin egen förförståelse (Polit & 

Beck, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Författaren ansåg att åtta intervjuer var 

tillräckligt, dels på grund av tidsdispositionen och dels för att en mättnad uppstod genom 

att en stor del av uppfattningarna var återkommande i de centrala frågorna. Det ska dock 

poängteras att ett fåtal nya svar dök upp i varje ny intervju. Polit och Beck (2012) och 

Kvale och Brinkmann (2009) och Larsson (1986) förespråkar alla en fördjupad analys av 

ett fåtal intervjuer snarare än en ytlig analys av ett flertal vilket är fenomenografins 

grundidé. 

 

Författaren till föreliggande studie tillika intervjuaren arbetar, liksom respondenterna, i 

ambulanssjukvården i Stockholms län. Det innebär ett hot mot studiens neutralitet och 

överensstämmelse samt i förlängningen trovärdigheten. Det skulle kunna vara så att 

respondenterna undanhållit vissa svar för att inte visa på egna misstag och felaktigheter 

som begåtts under yrkesutövande. Det kan också vara så att genom intervjuarens 

förförståelse kring den prehospitala avvikelserapporteringen har respondenterna öppnat sig 

och berättat utförligt kring sina uppfattningar i syfte att bidra till en förbättring kring 

befintliga problemområden. För att optimera intervjuerna och respondenternas 

uppfattningar så har Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav och dess fyra delar 

påtalats. Som ett konkret exempel har konfidentialiteten bevarats genom hela 

forskningsprocessen genom att upplysa respektive respondent om det här inför varje 

intervju samt att direkt numrera intervjuerna istället för att namnge dem. 

 

Sammanfattningsvis har författaren gjort bedömningen att val av metod och ansats stämt 

väl överens med studiens mål och syfte. Vidare har förhoppningen att kunna presentera 

några idéer som underlag kring förbättringsarbetet avseende prehospital 

avvikelserapportering utifrån resultatet infriats. Respondenterna hade uppfattningen att det 

finns problemområden inom ramen för den prehospitala avvikelserapporteringen i linje 

med de fördefinierade samt att flera problemområden har konfirmerats och helt eller delvis 

besvarats. 

 

Datainsamling 

När den här studien startade hade författaren inte själv arbetat inom ambulanssjukvården, 

det gjorde arbetet med att hitta lämpliga respondenter till en utmaning. Personliga 

kontakter saknades förvisso inte men arbetet har krävt ett ständigt engagemang. En av 

fördelarna har varit att både författare och respondenter har kunnat utföra och delta i 

studien helt förutsättningslöst vid intervjuernas genomförande. En reservation skall dock 

utfärdas för att respondenter ställt upp för att inte göra författaren besviken. I samtliga fall 

upplevde författaren att respondenten kunde slappna av och tala fritt när intervjun startade, 

något som skapar förutsättningar för en god intervjusituation enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). 
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Sjuksköterskorna verksamma i ambulanssjukvården som deltog i den här studien hade 

vetskap om och visste vem författaren var. De inkluderade sjuksköterskorna har inte 

tidigare arbetat tillsammans med författaren eller varit anställd av samma arbetsgivare. 

Författaren tror inte att den här kännedomen har påverkat eller hindrat dem från att kunna 

uttrycka sina uppfattningar om studiens syfte. Intervjuerna genomfördes på, av 

respondenten, vald plats. Det har bidragit till en lugn och ostörd intervjumiljö samt minskat 

det maktförhållande mellan intervjuare och respondent som Kvale och Brinkmann (2009) 

och Patton (2001) beskriver. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att dataproduktionen i kvalitativa intervjuer bygger 

mycket på de färdigheter och den lyhördhet som intervjuaren har samt kunskap i ämnet för 

att kunna ställa följdfrågor. Eftersom föreliggande studie är författarens första genomförda 

intervjustudie så är det naturligtvis så att alla delar kan förbättras. Det skall dock 

poängteras att kunskaper inom området samt intervjuteknik och analysarbete ständigt 

utvecklats under studiens gång. 

 

Parallellt med studiens genomförande har författaren börjat arbeta inom 

ambulanssjukvården. Det innebär att verklighetsbaserade kunskaper och en ökad förståelse 

har förvärvats samt en egen insikt i ambulanssjukvården. Datainsamlingen var fri från bias 

i det avseendet men det skall understrykas att kunskap kring fenomenet och förändrade 

uppfattningar i analysskedet kan ha påverkat tolkningen av det insamlade datamaterialet. 

En viss förförståelse fanns dock eftersom grunden och strukturen i den prehospitala 

avvikelserapporteringen inte skiljer sig nämnvärt mot sjukvården i övrigt. Polit och Beck 

(2012) föreslår en ”member check” som ett sätt för forskaren att kontrollera 

överenstämmelsen i tolkningarna mot respondenternas uppfattningar. Någon sådan 

utfördes inte i föreliggande studie, däremot genomfördes en medbedömning av analysen. 

Medbedömaren analyserade och tolkade intervjuerna och samstämmigheten gällande 

kategoriseringen var god vilket ökat tillförlitligheten av studien. 

 

Urvalskriterier 

När kvalitativ metod används kan olika versioner av verkligheten vara giltig samtidigt 

beroende på vem eller vilka som tolkar texten. Den kvalitativa metoden har sina 

begränsningar och urvalet utgör en stor betydelse menar Malterud (2009). 

 

Den tidigare nämnda tidsdispositionen och dåvarande förutsättningar ledde till att tio 

sjuksköterskor verksamma i ambulansen identifierades som lämpliga respondenter varav 

intervjuer genomfördes med åtta (n=8). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt hur intervjupersonerna väljs ut beträffande antal, yrkeserfarenhet, kön, åldrar, och 

olika erfarenheter för att få en större variation på data. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan finnas vinster med ett mindre antal 

intervjuer. Intervjuaren ägnar istället mer tid till förberedelser och analys av data. Fler 

intervjuer tyder inte på mer vetenskap enligt Kvale och Brinkmann (2009), utan det kan 

vara ett missförstått kvantitativt antagande. Respondenternas yrkeserfarenhet varierade 

stort vilket fick betydelse i resultatet. Framförallt visade det sig att erfarna sjuksköterskor i 

ambulans hade en annan uppfattning om avvikelserapporteringen i stort än de nya, mindre 

erfarna. Villigheten att rapportera skiljde sig också åt. 
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Två kvinnor och sex män intervjuades vilket inte ger en helt rättvis representativ bild 

avseende könsfördelning. Både nationellt och lokalt i Stockholm så är övervägande delen 

av sjuksköterskor verksamma i ambulans män vilket ändå ger ett mer tillförlitligt urval än 

om urvalet hade varit det omvända. 

 

Endast en verksamhetschef gav ett skriftligt samtycke till att respondenter fick eftersökas i 

den organisationen. Senare erhölls ett muntligt samtycke av ytterligare en verksamhetschef 

för en annan ambulansentreprenör. Det innebär att respondenter plockats från två av tre 

entreprenörer i Stockholms län. Då det inte visat sig att respondenter från olika företag haft 

markant annorlunda uppfattning om den prehospitala avvikelserapporteringen ansågs det 

mindre viktigt att ha med respondenter från den tredje entreprenören. Fördelarna med att 

endast intervjua i Stockholm är uppenbara med en bekvämlighet för författaren samt att 

datasaturation uppnåtts. Nackdelarna är flera, främst den minskade styrkan i 

överförbarheten nationellt, vilken Thorner (2011b) upplyser om. En annan aspekt av 

överförbarheten är det olika länens belastning. Den här studien bör kunna appliceras på 

landets storstadsregioner där trycket på ambulanssjukvården är stort och problemområdena 

detsamma. Föreliggande studie skall tolkas med försiktighet där förhållandena inte är 

jämförbara (Polit & Beck, 2012). 

 

Dataanalys 

Dataanalysen i föreliggande studie har utförts med stöd av en modell framtagen av 

Dahlgren och Fallsberg (1991). Analysen genomfördes i de sju olika steg som 

rekommenderas och där det inspelade datamaterialet genomlyssnats flera gånger. 

Författaren upplevde ganska snart under samtliga intervjuer att respondenterna hade 

intressanta uppfattningar som skulle svara bra mot studiens syfte vilket krävde en 

ansträngning för att inte gå händelserna i förväg. Transkriberingen startade parallellt med 

intervjuerna vart efter dem blev genomförda. 

 

Transkribering utgör början på alla de frågor och upptäckter som sker under analysarbetet 

anser Malterud (2009). Transkriberingen utfördes helt av författaren själv trots att planen 

var att ta hjälp externt med den här delen i planeringsstadiet av studien. Malterud (2009) 

menar att utföra transkriberingen själv ger författaren en insikt i studiens eventuella 

svagheter och minskar risken för att samla på sig mer utskriftsmaterial än nödvändigt. 

 

I familiarizationfasen valde författaren att lyssna igenom materialet flera gånger under och 

efter transkribering för att minimera risken för en feltolkning och bias. Det här för att 

uppnå en så stor noggrannhet i resultatet som möjligt. Trots noggrannhet vid transkribering 

förloras alltid information samt innebörd i dess process skriver Malterud (2009). Riskerna 

med att transkribera själv är, återigen, att data kan tolkas subjektivt och inte återges korrekt 

samt den egna förförståelsen och förväntningar på resultatet. Som Polit och Beck (2012) 

föreslår så bifogas Intervjuguiden (Bilaga I) till föreliggande studie för att öka 

tillförlitligheten. 

 

Datainsamlingen avslutades efter åtta intervjuer eftersom väldigt få nya uppfattningar 

tillkom och en mättnad, datasaturation, uppnåddes. Vid de övergripande, centrala, frågorna 

fick författaren mestadels samma svar från respondenterna. De meningsbärande enheterna 

sammanställdes i compilationfasen och skrevs ut och kodades sedan i condensationfasen. 

Uppfattningarna formades i kategorier i groupingfasen och comparisonfasen. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) riskerar analysen att färgas av författaren och dennes 

förkunskaper inom ämnet. Det går inte att utesluta att författarens förförståelse med de 

fördefinierade problemområdena kan ha haft en inverkan under analysens gång men 

författaren har försökt att vara medveten om det under processen gång. 

 

En utmaning i den fenomenografiska dataanalysen har varit att efter kondensering av de 

meningsbärande enheterna och formande av kategorier placera utfallet på rätt plats och 

synliggöra relationen dem emellan innan sammanfattning och rubriksättning. Ett smalare 

syfte och en mer entydig frågställning hade kanske underlättat dataanalysen och genererat 

ett mer distinkt resultat. 

 

Kategorierna sammanfattades och rubriksattes vilket till stor del återspeglade de 

fördefinierade problemområdena i namingfasen. Åtta intervjuer genomfördes och det var 

förvånande hur lika uppfattningar som sjuksköterskorna verksamma i ambulansen hade 

även om respondenterna uttryckte sig på olika sätt. Det kan bidra till att resultatet troligen 

inte är färgat av författaren. I den slutliga contrastive comparisonfasen har resultatet 

levandegjorts med citat för att beskriva vad som förenar kategorierna inom samma område. 

 

Resultatdiskussion 

Generell uppfattning 

I resultatet framkom att samtliga respondenter hade uppfattningen att den prehospitala 

avvikelserapporteringen syftar till att synliggöra fel och brister samt att initiera åtgärder för 

att förbättra verksamheten. Allvarlighetsgraden kan variera. Det är i linje med tidigare 

studier (Dunn, 2003a,b; Johnstone & Kanitsaki, 2006) där avvikelserapporter lyfts fram 

som väsentliga i vårdens förbättringsarbete. Socialstyrelsen är av samma uppfattning vilket 

synliggörs i författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9). 

 

Orsaker till att avvikelserapporter uteblir beskrivs som flera, högst upp på listan hamnar 

tidsbrist. Därefter hamnar, utan inbördes ordning, handhavandeproblem med befintligt 

avvikelsesystem, en rädsla för att sätta dit andra och ange sig själv samt att det är jobbigt 

då det finns mycket annat att tänka på. Hög arbetsbelastning genererar tidsbrist vilket är en 

anledning till en underrapportering av avvikelser menar Lin och Ma (2009) och Holden et 

al. (2011) och Fernald et al. (2004) och Taylor et al. (2004). Användarvänligheten gällande 

avvikelserapporteringssystemet är en förutsättning för att skriva avvikelserapporter och 

verkar vara ett område som kan förbättras vilket också Taylor et al. (2004) konstaterar. Det 

är tydligt att prehospital personal inte vill nämna varandra i avvikelserapporter. Både 

sjukvårdens tillsynsmyndighet och tidigare studier poängterar systemfel som 

avvikelsegrundande, inte den enskilda individens (Socialstyrelsen, 2006; Dunn, 2003a,b; 

Johnstone & Kanitsaki, 2006). Ett av de teman som gestaltade sig i studien av Cushman et 

al. (2010) var försummelse. Det kan likställas med uppfattningen att avvikelserapportering 

är jobbigt i den här studien och finns dokumenterat från tidigare. 

 

Tvärtemot vad Göransson et al. (2006) och Dunn (2003a,b) och Johnstone och Kanitsaki 

(2006) menar ansåg flera respondenter att avvikelserapporter inte är bästa sättet att 

förbättra ambulanssjukvården trots att sjuksköterskor i ambulans uppfattar 

avvikelserapporteringen som ett sätt att poängtera fel och brister. 
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Konkreta alternativ saknades men samtliga respondenter kom med förslag på hur 

avvikelsehanteringen och rapporteringen kan förbättras. Som Nilsson et al. (2009) 

konstaterar att avvikelserapporterna i sig inte är tillräckliga i arbetet med patientsäkerheten 

då långt ifrån allt dokumenteras och rapporteras eftersöks andra vägar för att komma till 

rätta med brister prehospitalt. 

 

Trots att det finns ett lagstadgat ”skall” krav gällande avvikelserapportering 

(Patientsäkerhetslagen, SFS, 2010:659) tenderar sjuksköterskor i ambulans att hellre 

muntligen framföra ett tillbud eller en negativ händelse till mottagande instans. Kanske kan 

det bero på att det då anses som rapporterat och därmed uteblir den skriftliga rapporten. 

Två orsaker kan vara att avvikelsen får rapporteras i nära anslutning till det inträffade samt 

att det är tidsbesparande. Svårigheter med den prehospitala dokumentationen har Staff och 

Søvik (2011) visat, det torde även gälla för dokumentationen av avvikelser för att sedan 

kunna återge det i en korrekt rapport. Respondenterna ville avvikelserapportera i nära 

anslutning till det inträffade för att bilden skulle bli så korrekt som möjligt. 

 

Samtliga respondenter använde ett digitalt avvikelsesystem. Åsikter och uppfattningar om 

användarvänligheten och en god kommunikation gick isär. Övervägande åsikter var dock 

positiva, flera ansåg att utvecklingen gått framåt. Med tanke på de orsaker som nämns till 

att avvikelserapporter uteblir så krävs ett användarvänligt gränssnitt och ett smidigt 

verktyg för avvikelserapporteringen, något som Taylor et al. (2004) påpekar. Cushman et 

al. (2010) nämner bristande utbildning, något som respondenterna i föreliggande studie 

också påtalar. Det här trots att verksamheterna lyfter avvikelserapporteringen på 

introduktionsutbildningar och stationsmöten. 

 

Chiang et al. (2010) visar att avvikelsekulturen på en arbetsplats har betydelse. I 

föreliggande studie uppfattade respondenterna en skillnad i yngre och äldre kollegors 

attityd till avvikelserapportering. De äldre var mindre benägna att skriva 

avvikelserapporter. Äldre kollegor bär ett stort ansvar som förebilder till yngre och nya 

kollegor. Det innebär att om äldre kollegor skriver avvikelserapporter så kommer de yngre 

att göra det också. Avvikelsehanteringen har, trots allt, gått framåt. Chiang et al. (2010) 

menar att tidigare erfarenheter är betydande. De äldre kan ha en annan syn på 

avvikelsehanteringen vilken kanske inte alltid fungerat utmärkt. De yngre saknar 

jämförelse och är insatta i dagens system och rutiner vilket gör att de skriver fler 

avvikelserapporter. Taylor et al. (2004) anser att allvarliga patientskador rapporteras i 

större utsträckning än mindre allvarliga, det är i linje med respondenternas uppfattning om 

att medicinska avvikelser rapporteras i högre grad än andra avvikelser även fast fler än en 

respondent hade uppfattningen att riktigt allvarliga avvikelser ofta uteblir. Något som 

Cushman et al. (2010) visar, där negativa händelser och tillbud gällande den pediatriska 

patienten sällan eller aldrig rapporteras i en stor del av fallen. 

 

Tidsutrymme 

Sjuksköterskor i ambulans vittnar om tidsbrist i den prehospitala vardagen. Tidsbrist var 

den mest nämnda orsaken till varför avvikelserapporter inte blev skrivna, trots att starka 

skäl förelåg, vilket också Fernald et al. (2004) och Taylor et al. (2004) framhåller. 

Framförallt äldre kollegor berättar om en dramatisk ökning av antal uppdrag under ett 

arbetspass det senaste decenniet vilket stöds av Lin och Ma (2009) och Holden et al. 

(2011) studier. 
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Det är förståligt att mindre allvarliga avvikelser inte rapporteras om möjligheten att skriva 

avvikelserapporter skall ske på övertid. I studien av Lawton och Parker (2002) berättas om 

avvikelser utan konsekvenser. De är svåra att identifiera eftersom de inte rapporteras i stor 

utsträckning. I förlängningen kan det hota patientsäkerheten och kvalitetsarbetet. Det ställs 

därmed krav på personalen att avvikelserapportera, tid för det här måste då inrymmas 

under arbetspasset. 

 

Av naturliga skäl är första prioritet att äta när tillfälle ges. Det säger sig självt att en 

besättning som inte har fått äta under hela arbetspasset inte fungerar optimalt efter ett tag. 

Det kan innebära koncentrationssvårigheter och ett sämre omhändertagande av patienten. 

Vidare så vill sjuksköterskorna i ambulans att bilen skall vara utrustad enligt packplan för 

ett optimalt omhändertagande samt att besättningen då vet vad som finns att arbeta med. 

Det innebär att det material som förbrukats under föregående uppdrag direkt fylls på vid 

hemkomst till stationen. Påfyllnad av ambulansen tar tid i anspråk, speciellt om 

besättningen utfört flera uppdrag innan möjlighet till påfyllning, något som generellt anses 

viktigare än att skriva avvikelserapporter. 

 

Respondenterna i föreliggande studie uppfattar den intrahospitala avvikelserapporteringen 

som enklare än den prehospitala. Det beror på tre saker. Den första anledningen handlar 

om möjligheten till att skriva avvikelsen i direkt anslutning till det inträffade eftersom 

arbetsplatsen är fast förankrad under arbetspasset på sjukhus. Den andra anledningen är 

tillgången till avvikelsehanteringssystemet, vilket finns i direkt anslutning på sjukhusen. 

Om det skulle finnas extra datorer med internetåtkomst i ambulansens 

journalskrivningsrum på sjukhusen skulle möjligheten att skriva öka. En bärbar dator i 

ambulansen är ett fullgott alternativ, det förutsätter att internetåtkomsten garanteras och 

därmed åtkomst till respektive avvikelsehanteringssystem. Den tredje anledningen är, här 

råder det delade meningar, att sjukhusen ger avvikelserapporterna en större betydelse. 

Både avseende vikten av att skriva och återkoppling till medarbetarna. 

 

Att ställa en kollega till svars 

I studien av Chiang et al. (2010) visar det sig att attityder på arbetsplatsen är framträdande 

när det gäller att avvikelserapportera. Det vill säga, skriver en person så skriver flera. 

Författaren till föreliggande studie har inte vetenskapligt kunnat visa att erfarenhet och en 

högre ålder skulle innebära ett lägre antal skrivna avvikelserapporter. Däremot så visar den 

här studien ganska entydigt att så är fallet. Det kan innebära att det förhållandet är specifikt 

för ambulanssjukvården. Anonymitet är viktigt för att våga uttrycka en negativ händelse. 

Socialstyrelsen (2006) tar upp ett avskaffande av civilrättsligt straff för att personal skall 

träda fram och rapportera. Olika studier vittnar om olika anledningar till varför personal 

undviker att avvikelserapportera. Lin och Ma (2009) hävdar att sjuksköterskor gärna 

skriver avvikelser om det inte drabbar dem själva, Chiang och Pepper (2006) lyfter fram 

egna skuld- och skamkänslor som inverkar negativt på rapporteringen. Prehospitalt så 

menar Cushman et al. (2010) att ambulanspersonalen skyller ifrån sig och hävdar andras 

fel snarare än egna. Den här studien menar att en avvikelserapport kan likställas med en 

anmälan och visar att förhållandet är det omvända, det vill säga, att avvikelserapportering 

mot kollegor undviks. 
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Cushman et al. (2010) berättar att den mest framträdande uppfattningen hos 

ambulanspersonal när det gäller avvikelserapportering är att det väldigt sällan rapporteras 

överhuvudtaget, i alla fall när det gäller den pediatriska patienten. Det skulle kunna 

innebära att respondenterna i den studien, liksom respondenterna i föreliggande studie, 

hellre pratar med sin kollega än att skriva avvikelserapporter. Precis som Taylor et al. 

(2004) påtalar vill inte sjuksköterskan i ambulans avvikelserapportera om kollegor. Det är 

lättare att skriva avvikelser om materiella ting vilket är fullt naturligt, varken känslor, 

karriärer eller prestationer kommer på tal. 

 

Taylor et al. (2004) skriver att det ofta rapporteras om mer allvarliga patientskador, eller 

åtminstone i större utsträckning. I föreliggande studie så visar resultatet på det omvända. 

Ett flertal sjuksköterskor i ambulans var av en annan uppfattning. Ett av de fem teman som 

Cushman et al. (2010) analyserade fram var försummelse. Tolkningen av det här temat kan 

ha flera dimensioner, i föreliggande studie uppfattade en sjuksköterska i ambulans att en 

del prehospital personal saknade kunskaper som i förlängningen innebar att de inte insåg 

när en medicinsk avvikelse var befogad. Det skulle kunna tolkas som försummelse, 

åtminstone delvis. Det innebär att resultatet är i linje med tidigare prehospital forskning. 

 

Återkoppling 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) stadgar att vårdgivare har ett tydligt ansvar 

att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, att arbeta förebyggande och att de har 

en skyldighet att utreda händelser. Samtliga sjuksköterskor i ambulans utom en kände till 

vårdgivarnas juridiska skyldigheter. Den specifika avvikelsehanteringen och 

tillvägagångssätt för rapportering och handläggning framgår i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), 

även innehållet i den här föreskriften kände nästan alla respondenter till. Lite mer tveksamt 

var det när det gäller det egna ansvaret och skyldigheten att rapportera avvikelser. För att 

den prehospitala avvikelserapporteringen skall hålla en bra klass krävs att vårdpersonalen 

rapporterar avvikande händelser samt att verksamheten utreder dem. För att 

ambulanspersonalen ska ta sig tiden att skriva avvikelser krävs en återkoppling på ärendet. 

Precis som i studierna av Vincent et al. (1998) och Kingston et al. (2004) och Taylor et al. 

(2004) visar resultatet i föreliggande studie att återkopplingen är viktigast för att motivera 

vårdpersonal att avvikelserapportera. 

 

De flesta respondenter krävde inte någon lång utläggning utan mer en notis om att 

rapporten bearbetats och att det lett till någonting. Författaren har inte kunnat identifiera 

någon studie som jämför skillnaden mellan prehospital och intrahospital 

avvikelserapportering. Respondenterna i den här studien, som haft möjligen att jämföra, 

vittnar dock om att ambulanssjukvården bör efterlikna sjukhusens återkoppling där 

gruppen får gemensam feedback på skrivna avvikelser. För att åstadkomma det här krävs 

en schemasynkronisering som möjliggör att personal kan komma loss till stationsmöten 

och arbetsplatsträffar. Månatliga informationsblad kan vara en del av lösningen då 

personalen åtminstone kan läsa sig till avvikelsernas åtgärder. 

 

Flera landsting driver ambulanssjukvård på entreprenad. Det innebär att privata aktörer 

sköter länets ambulanssjukvård genom avtal. Lin och Ma (2009) rapporterar om att privata 

sjukhus med vinstdrivande syfte rapporterar färre avvikelser än andra, statligt drivna, 

sjukhus. Samma förhållanden råder genom de här avtalen, vilket är tänkvärt. 
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Om det förhåller sig på det här sättet svarar inte den här studien på. Däremot bör 

verksamheterna titta vidare på en del respondenters uppfattning att de personer som skriver 

frekvent kan upplevas som betungande från arbetsgivarhåll. Uppfattningen grundar sig på 

upplevelser där förhållandet borde vara det motsatta. 

 

Endast en respondent berättade om att ambulanspersonalen på den stationen uppmuntrade 

varandra att skriva avvikelser. Den uppfattningen styrks av Chiang et al. (2010) som 

understryker avvikelsekulturen på arbetsplatsen. Det skulle i sådana fall innebära att 

personal på övriga stationer inte skriver avvikelserapporter alls då flertalet inte hade den 

uppfattningen. En respondent uppfattade till och med ett lågt avvikelseintresse från 

arbetsgivaren. Stationens storlek och geografiska placering kan, förutom ovan nämnda 

orsaker, bidra till rådande avvikelsekultur. 

 

Sjuksköterskor i ambulans skriver oftast, som nämnts ovan, rapporter om materiella 

avvikelser. En ganska naturlig uppfattning då känslan av personligt anklagande helt går 

bort. Ingen person behöver stå till svars för egna misstag och brister. Kanske är det av 

samma anledning som det råder sämst återkoppling på avvikelser skrivna av 

ambulanspersonal mot SOS Alarm. Verksamheterna är beroende av varandra och fungerar 

bättre när det råder harmoni. Alla respondenter är eniga i uppfattning om avvikelser 

gällande hot och våld mot vårdpersonal. Precis som Aasa och Wiitavaara (2009) framhåller 

är den här studiens deltagare eniga om att de här avvikelserna måste skrivas, även 

arbetsgivarna uppfattades som aktiva i det här området. Det förmodas att de skrivs alldeles 

för få avvikelser av det här slaget, orsaken kan vara att det anses ingå i arbetsbeskrivningen 

till viss del. Verksamheterna uppfattades också som aktiva när det gällde 

avvikelserapporter mot ambulanspersonalen. Det är naturligtvis viktigt att de här 

avvikelserna utreds och återkopplas, men för att stimulera förbättringsarbetet så måste alla 

avvikelser behandlas lika. 

 

Förbättring 

Två relativt enkla åtgärder kan förbättra möjligheterna till att skriva prehospitala 

avvikelserapporter. Båda åtgärderna handlar om möjligheten att använda digitalt 

avvikelsehanteringsprogram. Den mest populära uppfattningen var en mobil dator att ha 

med i ambulansen. Förutsättningen är ett driftsäkert och, som Taylor et al. (2004) betonar, 

användarvänligt system. Alternativet är en dator med internetaccess i ambulansens 

journalskrivningsrum på respektive sjukhus. I dagsläget finns bara ”tunna” klienter med 

åtkomst till ambulansjournalsystemet. Det borde ligga i lanstingets och varje enskild 

entreprenörs intresse. Den ekonomiska investeringen är dessutom överkomlig. 

 

Cushman et al. (2010) pratar om begränsad utbildning som en orsak till uteblivna 

avvikelserapporter. Det är till viss del överensstämmande med resultatet i den här studien. I 

utbildningen vill sjuksköterskor i ambulans ha tydlighet, både juridiskt och teoretiskt. 

Tydligheten inrymmer också en lösning på när under arbetspasset som tid skall ägnas åt 

avvikelserapporter. Möjligheten att centralisera avvikelsehanteringen som det ser ut idag är 

liten. Den möjligheten finns bara om det är en aktör som bedriver ambulanssjukvård i 

länet. 
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SLUTSATS 

Resultatet i förliggande studie är i stora delar i linje med tidigare forskning, främst den 

intrahospitala. Sjuksköterskor i ambulans uppfattar den prehospitala 

avvikelserapporteringen som viktig och ett sätt att förbättra och förändra även fast befintlig 

avvikelserapportering inte är bästa sättet. Uppfattningarna har olika dimensioner och har 

genererat ett flertal kategorier utifrån den allmänna synen och de fördefinierade 

problemområdena. För att överhuvudtaget motiveras till att skriva en avvikelserapport 

krävs feedback och återkoppling från verksamheten för att göra den här delen av 

kvalitetsarbetet meningsfullt. Det behöver skapas ett tidsutrymme inom ramen för 

arbetspasset för att ambulanspersonalen skall skriva avvikelserapporter då det inte är 

prioritet ett när möjligheten ges. Arbetet med att neutralisera ordet avvikelse måste fortgå 

där fel och brister i befintlig verksamhet granskas snarare än enskilda individer. Slutligen 

påvisar föreliggande studie att det finns mycket kunskap och idéer hos den rapporterande 

personalen, konstruktiva uppfattningar om främst IT-baserade lösningar och förbättrad 

tillgänglighet har uppmärksammats. 
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BILAGOR 

Bilaga I Intervjuguide 

 

Syftet med den här studien är att belysa i ambulanssjukvården verksamma sjuksköterskors 

uppfattningar om prehospital avvikelserapportering. 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat inom ambulanssjukvården? 

Har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård? 

Annan specialistsjuksköterskeexamen? Vilken? 

Har du någon gång skrivet en avvikelserapport? Prehospitalt? 

 

 

Ingångsfrågor med fenomenografisk ansats: 
 

Kan du berätta för mig om din uppfattning om prehospital avvikelserapportering? 

 

Vilken funktion anser du att avvikelserapporteringen fyller? 

 

Finns det någon skillnad mellan att skriva en avvikelserapport prehospitalt mot att skriva 

en i övrig hälso- och sjukvård? Konkret exempel? 

 

 

Frågor/stödord för problemområden: 

 

Uppfattning om tidsutrymme? 

 

Uppfattningen om att skriva en prehospital avvikelserapport där en kollega ansvarat för 

vården av patienten? 

 

Uppfattning om avvikelsehanteringen på arbetsplatsen? 

Uppfattning om återkopplingen? 

Vilka avvikelserapporter återförs till verksamheten? 

 

 

Uppföljningsfrågor/sonderande frågor: 

 

Kan du beskriva mer…? 

Kan du utveckla…? 

Kan du berätta mer om…? 



 

Bilaga II Brev till verksamhetscheferna 
 

                  Stockholm 2012-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

NN 

XX Ambulansentreprenör 

 

Jag heter Joakim Lindholm Flyborg och är sjuksköterska. Jag studerar till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmet 

Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera hur 

sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården uppfattar prehospital 

avvikelserapportering (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien med 

sjuksköterskor från XX ambulansentreprenör.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs, är jag tacksam för Din underskrift av den här 

bilagan som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att 

studien genomförs är jag tacksam för besked. 

 

Väljer Du att godkänna att studien genomförs önskar jag, att på frivillig basis, få intervjua 

fyra sjuksköterskor från Ert företag. Kön, ålder och erfarenhet är inte relevant i den här 

studien. De aktuella sjuksköterskorna kommer jag därefter att kontakta med en förfrågan 

om deltagande i studien. 

 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning 

 

 

 

 

__________________________ 

Students namnteckning 

 

Joakim Lindholm Flyborg 

Telefonnummer: 076-210 07 94 

E-postadress: joakim.lindholm@nsa.st 

 

 

 

 

__________________________ 

Handledarens namnteckning 

 

Caroline Hybinette 

Telefonnummer: 08-406 29 71 

E-postadress: caroline.hybinette@shh.se 



 

Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 
 

Studiens namn 

Prehospital avvikelserapportering: En fenomenografisk intervjustudie med sjuksköterskor 

verksamma inom ambulanssjukvården. 

 

Problemområde 

All personal inom hälso- och sjukvård har en skyldighet att rapportera avvikande 

händelser, främst för att främja en för patienten god och säker vård. Lagstiftningen ger de 

olika verksamheterna i uppdrag att säkerställa goda rutiner för att avvikelser skrivs, 

analyseras och återkopplas. En nationell sammanställning av ambulanssjukvårdens 

avvikelserapportering för 2010 visar på en stor geografisk skillnad, både avseende faktiska 

rapporter, vad som rapporteras och rutiner för hantering med olika system. Med siffrorna 

som grund är det befogat att anta att det inte alltid skrivs avvikelser där skäl finns, det vill 

säga att ett mörkertal existerar. I föreliggande studie finns en önskan från författarens sida 

att utforska och belysa sjuksköterskors uppfattning om den prehospitala 

avvikelserapporteringen för att upptäcka eventuella problemområden. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa i ambulanssjukvården verksamma sjuksköterskors 

uppfattningar om prehospital avvikelserapportering. 

 

Design och metod 

I den här studien kommer en kvalitativ metod med induktiv ansats användas. Det lämpar 

sig väl för beskrivning och analys av det fenomen som studeras. Den fenomenografiska 

designen syftar inte till att klargöra rätt eller fel, utan att beskriva skillnader och likheter i 

uppfattningar om prehospital avvikelserapportering. Insamlingen av data kommer att ske 

genom semistrukturerade intervjuer vilket innebär en viss styrning mot forskningsområdet 

men med fria svar. 

 

Tidslängd för studien 

Studien beräknas pågå från början av november 2011 till och med slutet av april 2012. 

 

 

 

Jag godkänner härmed att Joakim Lindholm Flyborg får utföra studien ”Prehospital 

avvikelserapportering: En fenomenografisk intervjustudie med sjuksköterskor verksamma 

inom ambulanssjukvården” med sjuksköterskor från XX ambulansentreprenör under 

tidsperioden februari till april 2012. 

 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 



 

Bilaga III Brev till respondenterna 

 

Bäste sjuksköterskekollega! 

 

För en tid sedan blev du kontaktad av mig angående en förfrågan om ett eventuellt 

deltagande i en intervjustudie. Studien är ett examensarbete på högskolenivå motsvarande 

en magister omfattande 15 högskolepoäng. Här kommer ett brev med mer information. 

 

Studiens syfte är att belysa i ambulanssjukvården verksamma sjuksköterskors 

uppfattningar om prehospital avvikelserapportering. Genom att intervjua sjuksköterskor 

verksamma inom ambulanssjukvården vill författaren undersöka vilka uppfattningar som 

finns inom verksamheten för att därigenom skapa ett underlag och identifiera 

problemområden. Studiens kan sedan användas i verksamheternas förbättrings- och 

kvalitetsarbete. 

 

Att studera det här området känns relevant då det troligen existerar ett stort mörkertal av ej 

rapporterade avvikelser vilket gör patientsäkerhet och hanteringen eftersatt. Författaren 

hoppas att resultatet ska kunna komma till användning för den enskilda 

ambulanssjuksköterskan men främst hos företagen som bedriver ambulanssjukvård. För att 

uppnå syftet med studien är avsikten att intervjua sjuksköterskor verksamma inom 

ambulanssjukvården. Ett godkännande från din verksamhetschef om tillstånd att kontakta 

dig har erhållits. 

 

Ett deltagande i studien innebär en intervju vid ett tillfälle. Intervjun beräknas ta cirka en 

halvtimme. Intervjun kommer att spelas in på ljudband för att därefter skrivas ut och 

analyseras. Du kommer att få möjlighet att välja platsen för själva intervjun. De frågor som 

kommer att ställas under intervjun sänder jag över till dig vid önskemål. Alla svar kommer 

att behandlas konfidentiellt, jag som arbetar med studien har tystnadsplikt. Allt material 

kommer att förvaras inlåst så att ingen annan än författaren har tillgång till det. 

Originalintervjuerna kommer endast att läsas i sin helhet av mig som författare och 

eventuellt av min handledare. Allt intervjumaterial kommer att förstöras efter att studien 

har examinerats vilket beräknas ske i maj eller juni 2012. Författaren kommer inte att 

lämna några upplysningar om vilka personer som deltagit i studien, resultatet kommer att 

presenteras så att ingen enskild studiedeltagare kan identifieras. Du kommer att erhålla 

information om möjlighet att ta del av studiens resultat efter att studien är genomförd och 

uppsatsen examinerad. 

 

Du kan när som helst under pågående studie välja att avbryta din medverkan utan att lämna 

någon förklaring. Du tillfrågas härmed att delta i denna studie. Återkom till mig via mail 

eller telefon, gärna så snabbt som möjligt, när du beslutat om du vill medverka eller inte. 

Ange också bästa möjliga tidpunkt och plats för en intervju. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Joakim Lindholm Flyborg   Caroline Hybinette 

Specialistsjuksköterskestudent,  Adjunkt, handledare 

inriktning ambulanssjukvård  Sophiahemmet Högskola 

Sophiahemmet Högskola   Telefonnummer: 08-406 29 71 

Telefonnummer: 076-210 07 94  E-mail: caroline.hybinette@shh.se 

E-mail: joakim.lindholm@nsa.st 


