
                      BILAGA I 

  

        

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELYSNING AV RISKER I VÅRDPROCESSEN 
 

 

ILLUMINATING RISKS IN A CARE PROCESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet  

i Omvårdnadsvetenskap 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examinationsdatum: 21 maj 2015 

Kurs: D/HT13 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Christina Jansson 

Handledare:  

Anders Rüter 

Examinator: 

Christina Lindholm 



                      BILAGA I 

  

  

 

ABSTRAKT 

 

Vårdprocessen beskriver patientens väg genom vården där utgångspunkten är patientens 

behov och slutpunkten är då behovet av vård upphör och patienten är färdigbehandlad. Ett 

grundläggande kvalitetskrav är att vården är säker och att patienten inte riskerar att skadas i 

vårdprocessen. Den mycket uppmärksammade rapporten ”To err is human”, som kom i 

slutet av 1990-talet, visade att ett stort antal dödsfall och medicinska felbehandlingar 

orsakades av hälso- och sjukvården. Rapporten blev startskottet i en världsomspännande 

debatt om patientsäkerhet som påverkat säkerhets- och systemsyn. Idag ses felhandlingar 

inte längre som ett hinder utan som en möjlighet till lärande och ny kunskap. Begreppet 

patientsäkerhet har lyfts fram och vikten av att vårdprocesserna leder till goda resultat 

tydliggörs allt mer. Inom alla verksamheter inträffar oförutsedda händelser som får 

oönskade effekter, något som avviker från det förväntade. En avvikelse definieras som en 

händelse som inte följer normal rutin och förväntade vårdförlopp. Några av dessa 

händelser rapporteras och analyseras avseende bakomliggande orsak och allvarlighetsgrad 

av det inträffade samt sannolikhet för upprepning bedöms. Det saknas dock en 

övergripande riskvärdering av avvikelser i vårdprocessen och kunskap om var i de olika 

processerna som de allvarligaste riskerna förekommer.   

Syftet med studien var att belysa riskvärderade avvikelser i vårdprocessen. 

Studien bygger på empirisk retrospektiv analys av insamlad data i form av inkluderade 

data från elektroniskt avvikelsehanteringsverktyg under en period av tolv månader vid ett 

sjukhus som bedriver elektiv kirurgisk vård. Varje avvikelse riskvärderades, där grad av 

allvar (gradering 1-4) multiplicerades med sannolikhet för upprepning (gradering 1-4). Ett 

riskvärde, större eller lika med åtta, klassificerades som avvikelser med hög risk och 

mindre än åtta som avvikelser med låg risk. Därefter analyserades rapportörens berättelse 

av vad som inträffat och händelsen relaterades till var i huvud- eller stödprocess den 

inträffat. 

Avvikelser med hög risk i huvudprocessen, 67 procent, förekom vid vårdplanering och 

inskrivning och 33 procent vid utskrivning. Avvikelser med låg risk förekom vid 

vårdplanering, operation/behandling/omvårdnad samt vid postoperativ vård på 

uppvakningsavdelning, 67 procent. Av avvikelser med hög risk i stödprocesserna förekom 

67 procent i den fysiska arbetsmiljön och 17 procent inom HR/personal och 17 procent 

inom sterilprocessen. Avvikelser med låg risk i stödprocesserna förekom företrädesvis i 

den fysiska arbetsmiljön, 54 procent. 

En systematisk riskvärdering av avvikelser visar vilka områden i vårdprocessen som kräver 

förbättringsåtgärder och skulle kunna skapa förutsättningar för en säkrare väg för 

patienten, samt skulle kunna stärka medarbetarnas riskmedvetenhet. Inledning och 

avslutning av vårdprocessen är områden som ur patientsäkerhetsperspektiv kan förbättras.  

 
Nyckelord: Vårdprocess, Avvikelserapportering, Riskhantering, Patientsäkerhet, Omvårdnad  
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ABSTRACT 

 

The nursing process describes the patient's route through healthcare where the starting point is 

the patient's needs and the end point is when the need for care ceases and the patient is fully 

treated. A basic quality aim is that care is safe and that the patient will not be harmed by 

errors. The highly acclaimed report, "To Err is Human," was published in the late 1990s, 

showed that a large number of deaths and medical errors were caused by the healthcare 

system. The report was the start of a worldwide debate on patient safety, which initiated the 

safety and systematic approach. Today failings are no longer seen as an obstacle but as an 

opportunity for learning and new knowledge. The concept of patient safety has been 

highlighted and the importance of nursing processes making outcomes safe is emphasised. In 

all activities there will be unforeseen events that may have unwanted effects, which deviates 

from the expected. An incident is defined as an event that does not follow the normal routine 

and expected nursing process. Some of these events are reported and analysed for underlying 

cause and the severity of the incident and the probability of recurrence is assessed. However, 

an overall risk assessment of incidents in the nursing process is missing and knowledge of 

where in the various processes the most severe risks occur. 

The aim of this study was to illuminate risk assessed incidents in the nursing process. 

The study is based on empirical retrospective analysis of data collected in the form of 

included data from electronic tool for incident reporting during a period of 12 months at a 

hospital that conducts elective surgical care. Any incident report was assessed by risk (range 

from one to four), where severity was multiplied by the probability of occurrence (range from 

one to four). A risk value, greater or equal to eight, classified as high risk incidents and less 

than eight classified as incidents with low risk. The report was analysed regarding had taken 

place and the incident per se and was related to one of the primary or support processes.  

Incidents with high risk in the main process occurred in care planning and enrolment, 67 

percent, and at discharge, 33 percent. Incidents with low risk occurred mainly in care 

planning, operation/treatment/care, and in postoperative care on recovery area. Incidents with 

high risk of the support processes occurred mainly in the physical environment, 67 percent, 

and 17 percent in human resources and 17 percent in the sterile process. Incidents with low 

risk in support processes were preferably present in the physical environment, 54 percent.  

A systematic risk assessment of incidents can demonstrate areas in the nursing processes that 

require improvements and could create conditions for a safer route for the patient. Possibly, 

this could also strengthen the risk awareness among healthcare personnel. Commencement 

and termination of the nursing process are areas of patient safety that could be developed. 

. 

 

Keywords: Nursing Process, Incident reports, Risk Management, Patient Safety, Nursing
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INLEDNING 

 

Vårdprocessen beskriver patientens väg genom vården där utgångspunkten är patientens 

behov och slutpunkten är då behovet av vård upphör och patienten är färdigbehandlad. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall vården bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård (SFS 1982:763). Ett grundläggande kvalitetskrav är att vården är säker och att 

patienten inte riskerar att skadas i vårdprocessen. Begreppet patientsäkerhet har lyfts fram 

under senare tid och vikten av att vårdprocesserna leder till goda resultat tydliggörs allt 

mer. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, misslyckas ofta hälso- och sjukvården att 

lära av misstag och som en konsekvens av detta så upprepas ofta samma felhändelser. En 

lösning på problemet kan vara att vårdpersonalen rapporterar händelser som avviker, när 

något blir fel, eller risker upptäcks. Avvikelserapporter kan då bidra till att risker 

identifieras och ge information om var i systemet bristerna finns så förebyggande åtgärder 

kan vidtas så att sannolikheten för att misstag händer igen reduceras (World Alliance for 

Patient Safety, 2005). 

 

BAKGRUND 

 

Säkerhetsbegreppets utveckling inom vården, från individsyn till systemsyn 

 

Begreppet säkerhet kan tolkas som tillförlitlighet, då någonting fungerar som det är tänkt, 

eller som frånvaro av olyckor och incidenter men det kan också ses som frånvaron av risk 

(Rollenhagen, 2005). Synen på säkerhetsbegreppet, människan och det mänskliga 

beteendet har förändrats mycket över tid. Från synen på olyckor som bestämda av ödet, 

gudar och andra krafter till att se olyckor som slumpmässiga, utan egen logik till att vidare 

utvecklas till det sätt som vi idag ser på olyckor, det vill säga som resultat av komplexa, 

kausala, påverkans faktorer (Green, 1997). Synen på misstag i vården har också förändrats 

över tid; från att ha betraktats som personalens slarv och brister till en insikt om att 

negativa händelser och tillbud ofta orsakas av brister i omgivning och organisation och där 

människan är en del i samspelet (Socialstyrelsen, 2009b). Då Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) trädde i kraft förändrades det juridiska förfarandet vid allvarligare fel och 

misstag i vården; de disciplinära påföljderna togs bort och ersattes av kritik och beslut om 

krav på åtgärder, med vårdgivarens egen utredning av händelsen som grund.  

 

Tillsynsmyndigheten, som bland annat handlägger vårdgivares anmälningar enligt Lex 

Maria (SOSFS 2005:28), är Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, som bildades 2013. 

Fram till år 2011 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om 

disciplinpåföljder såsom erinran och varning, numera är uppdraget för den domstolslika 

myndigheten begränsat till beslut om åtgärder mot personal såsom att återkalla legitimation 

för läkare och sjuksköterskor, efter anmälan från IVO eller justitiekanslern.   

 

Hälso- och sjukvården har tagit del av säkerhetsforskning inom andra högriskverksamheter 

såsom kärnkraft- och flygindustrin. Inom dessa verksamheter fokuserade forskningen 

initialt, under 1930-talet, på säker teknik för att därefter, under 1960-talet, se mer på 

interaktionen mellan människa och teknik. Under mitten av 1980-talet introducerades det 

så kallade MTO- perspektivet, sampelet mellan människa, teknik och organisation och 

under 2000- talet utvecklades forskningens fokus till interaktionen mellan tekniska- och 

sociala system samt samhälle (Ödegård, 2006). Den mycket uppmärksammade rapporten 

”To err is human” (Kohn, Corrigan, Donaldson, 2000) visade på att ett stort antal dödsfall 

och merkostnader för hälso- och sjukvården orsakades av medicinska felbehandlingar. 
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Rapporten blev startskottet i en världsomspännande debatt om patientsäkerhet och som 

påverkat säkerhets- och systemsyn. Idag ses felhandlingar inte längre som ett hinder utan 

som en möjlighet till lärande och ny kunskap. 

 

Enligt James Reason finns det två sätt att se på mänskliga misstag, vad de orsakas av och 

hur de bör hanteras: individbaserad modell och systembaserad modell (Reason, 2000). Den 

individbaserade modellen betraktar misstag som oberäkneliga mentala processer hos den 

enskilde och genom att finna den skyldige och erbjuda denne utbildning eller omskolning 

så kan misstag undvikas, kulturen, kan sägas, präglas av ” blame-name-shame and retrain”. 

När ansvaret förläggs på individnivå frias organisationen som helhet från ansvar. I den 

systembaserade modellen betraktas individen som offer eller som arvtagare i systemet som 

orsakat misstaget. I detta synsätt avhjälps felhandlingar genom att finna vilka barriärer som 

saknats eller brustit i systemet och genom att vidta åtgärder mot dessa kan misstag 

undvikas. Det är av vikt att förstå skillnaderna och innebörden i de olika synsätten för att 

hantera, den ständigt närvarande, risken för misstag (Reason, 2000). Båda modellerna 

behövs, då den systembaserade modellen kan leda till inlärd hjälplöshet hos individen och i 

den individbaserade modellen kan systemfel förbises i jakten på en syndabock, (Reason, 

2013).  

 

Patientsäkerhet, säker vård 

 

Ett grundläggande krav på vården är att den skall vara säker, av god kvalitet och vara 

kostnadseffektiv (SFS 1982:763-b). Begreppet patientsäkerhet lyfts fram allt mer under 

2010-talet och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), avser begreppet patientsäkerhet 

skydd mot vårdskada. Vårdskada definieras enligt Patientsäkerhetslagen som ”lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits”.  

 

Säker vård innebär att, systematiskt och fortlöpande, förebygga risk för vårdskador. 

Dessutom ska säker vård utföras på adekvat sätt exempelvis vid diagnostik, vård och 

behandling. Förutsättning för att förebygga vårdskador är att vårdgivaren har ett utvecklat 

ledningssystem för verksamheten (SOSFS 2011:9). Ett tidigt säkerhetsarbete bygger på ett 

fortlöpande arbete med målformulering, uppföljning, analys samt återföring av resultat. 

Detta ska ske på alla nivåer i organisationen.  

 

Riskförebyggande säkerhetsarbete 

 

Socialstyrelsen nämner ett flertal punkter som viktiga faktorer i det riskförebyggande 

säkerhetsarbetet. Bland dessa kan nämnas vikten av att etablera effektiva metoder för 

riskanalys och riskhantering genom att identifiera och värdera riskerna samt att analysera 

bakomliggande orsaker och att följa upp vidtagna åtgärders effekt. Det är också av vikt att 

etablera effektiva rutiner för avvikelsehantering genom att identifiera, rapportera och 

dokumentera avvikelser. Att säkerställa att rätt kompetens finns och att samarbete, 

kommunikation, och rapportering inom och mellan enheter fungerar är också av vikt. 

Riskförebyggande säkerhetsarbete ska bedrivas kontinuerligt och med stor öppenhet. Det 

är ledningens ansvar att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och planering 

och genomförandet ska ske i samverkan med patienten (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Till hjälp i planeringen av riskförebyggande säkerhetsarbete kan National Patient Safety 

Agency, National Health Service (National Patient Safety Agency, 2004) i Storbritanniens 
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sju råd vara till hjälp: att skapa en säkerhetskultur, att ledningen ger stöd för säkerhet på 

alla nivåer, att rapportering uppmuntras, att det finns system för riskhantering, att 

kommunicera och involvera patient och anhöriga i säkerhetsarbetet samt att lära av och 

dela erfarenheter och att implementera skydd och barriärer för att förhindra att skador 

inträffar.  

 

Avvikelsehantering 

 

Inom alla verksamheter inträffar oförutsedda händelser som får oönskade effekter, något 

som avviker från det förväntade. En avvikelse definieras som en händelse som inte följer 

normal rutin och förväntade vård förlopp och inom varje verksamhet ska finnas en lokal 

anvisning om vilka händelser som ska rapporteras (Socialstyrelsen, 2015a). Inom Hälso- 

och sjukvården kan oförutsedda händelser leda till negativa, och ibland även katastrofala, 

följder för patienten. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera avvikelser, 

risker för vårdskada och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada (SFS 

2010:659). Det åligger sedan vårdgivaren att analysera och sammanställa rapporterna för 

att kunna se mönster eller trender och vidta de åtgärder som krävs för att säkra 

verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Krav på systematisk avvikelsehantering i Hälso- 

och sjukvården är inget nytt, och kommer ursprungligen från högriskverksamheter som 

flyg- och kärnkraftindustrin, men metoder och verktyg har med tiden utvecklats.  

 

Utvecklingen har gått från muntlig rapportering till skriftlig rapportering på 

pappersblanketter och nu, under senare år, övergång till elektroniska verktyg med 

inmatning i databaser och möjlighet till statistisk bearbetning. Avvikelsehantering syftar 

till att identifiera och analysera avvikande händelser och risker så att vårdpersonal kan lära 

av det inträffade och vidta åtgärder för att stärka patientsäkerheten (Clarke, 2006). Frivillig 

avvikelserapportering fångar dock inte alla negativa händelser, studier har visat att 

underrapportering är ett problem och att sjuksköterskor är mer benägna att rapportera än 

läkare (Evans, 2006). Detta bekräftas i en annan studie där den största skillnaden mellan 

sjuksköterskors och läkares rapporteringsbeteende kunde relateras till hur de olika 

yrkesgrupperna såg på konsekvensen av rapporteringen: läkarna oroades av yttre 

omständigheter som rättsliga påföljder medan sjuksköterskorna tenderade att vara mer 

defensiva och oroas av interna påföljder inom organisationen. Andra skillnader i beteendet 

var att sjuksköterskorna upplevde att de hade mer direktiv och fastställda rutiner att följa, 

de formades av det sociala samspelet och upplevde att de fick täcka upp för sig själva. I 

motsats till detta upplevde läkarna sig mindre styrda av direktiv, kände sig mer 

yrkesmässigt autonoma och upplevde kulturen som mindre transparent (Kingston, Evans, 

Smith & Berry, 2004).   

 

Begreppet frivillig avvikelserapportering används i många länder och speglar en 

systemsyn, där syftet med avvikelserapporteringen inte är att finna syndabockar till 

avvikelser utan att identifiera systemfel. Motsatsen, obligatorisk avvikelserapportering, kan 

sägas spegla en individsyn, där avvikelser inträffar för att någon gjort fel. Obligatorisk 

avvikelserapportering kan ge en snabb ökning av antalet rapporter men då på bekostnad av 

de krav på tillförlitlighet och grundlighet i analysen, som evidensen stödjer (O’Leary, 

2000). I Sverige används dessa uttryck inte på samma sätt då avvikelserapportering är ett 

krav och syftar till att finna systemfel (SOSFS 2011:9).  Motivationsfaktorer för en mer 

frekvent avvikelserapportering kan, enligt en studie, vara att alla typer av avvikelser 

rapporteras, att avvikelsesystemet är ett stöd för verksamheten, att en straffbeläggande 

kultur förändras, att vårdpersonal tar ansvar för rapportering och att ledningen tar del av 
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rapporteringen och att kvalitetsförbättrande åtgärder vidtas i vårdprocessen (Paiva, Popim, 

Melleiro, Tronchim, Lima & Juliani, 2014). 

 

Händelseanalys 

 

När allvarligare händelser inträffar som medför att en eller flera patienter kommit till 

allvarlig skada, eller riskerade att göra det, finns det flera bakomliggande orsaker till detta. 

För att utreda dessa bakomliggande orsaker, ur ett systemperspektiv, kan metoden 

Händelseanalys användas (Socialstyrelsen, 2009b). Metoden är modifierad efter en 

amerikansk modell: root cause analysis (RCA) en process som syftar till att reda ut vad 

som hänt, varför det hände och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att det 

inträffade inte ska hända igen (”Root Cause Analysis - VA National Center for Patient 

Safety”, 2015). Fokus ligger på ”hur” och ”varför” och inte på ”vem”. Metoden är ett 

verktyg för lärande i första hand där fokus ligger på att finna åtgärder som kan minska eller 

eliminera de svagheter som identifieras, skapat för att stimulera lärande och inte 

tillförlitlighet (Bagian, Lee, Gosbee, DeRosier, Stalhandske, Eldridge, Williams & 

Burkhardt, 2001). 

 

Systematisk händelseanalys kan göras i flera steg: initiering, datainsamling, beskrivning av 

händelsen, identifiering av bakomliggande orsaker, identifiering av barriärer och skydd, 

åtgärdsförslag, beslut om åtgärder och slutligen uppföljning och utvärdering av åtgärdernas 

effekt (Öhrn & Elfström, 2007). Händelseanalyser är tidskrävande processer och studier 

har visat att det är av vikt att inte hoppa över några steg, (Grissinger, 2013), att ledningen 

visar sitt stöd (Braithwaite, Westbrook, Mallock, Travaglia & Iedema, 2006) och att de 

som genomför analysen har rätt utbildning (Bowie, Skinner & de Wet, 2013) för att stärka 

patientsäkerheten och lärandet i organisationen.  

 

Riskanalys 

 

Sjukvård är en högriskverksamhet, vilket innebär att återkommande riskanalyser, för att 

göra vården säkrare, krävs (SOSFS 2011:9). Syftet med riskanalyser är att förebygga 

vårdskador och minska risken för att negativa händelser ska inträffa. Risker kan finnas på 

såväl individnivå, för den enskilde patienten, som på systemnivå, där flera patienter 

riskerar att komma till skada. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger att vårdgivaren 

ska förebygga vårdskador. För att identifiera och bedöma risker krävs en systematik. Den 

modell för riskanalys som idag används inom hälso- och sjukvården i Sverige går historiskt 

tillbaka till Health Care Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) som lanserades i 

USA 2002 (DeRosier, Stalhandske, Bagian & Nudell, 2002). Modellen har modifierats i 

flera steg till den version som idag rekommenderas för riskanalys inom hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2009b). När en risk har identifierats bedöms, enligt denna modell, riskens 

storlek genom att grad av allvar, bedömd på en skala från 1-4, multipliceras med 

sannolikhet för inträffande, även denna bedömd på en skala från 1-4, tabell 1. 

 

Tabell 1, Riskanalys, modifierad matris, enligt Socialstyrelens modell. De gråa fälten 

markerar så stor risk att de bakomliggande orsakerna bör identifieras.  
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 Allvarlighetsgrad 

Katastrofal 

4 

Betydande 

3 

Måttlig 

2 

Mindre 

1 
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a
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ö
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u
p

p
re

p
a

n
d

e
 

Mycket stor 

4 
16 12 8 4 

Stor 

3 
12 9 6 3 

Liten 

2 
8 6 4 2 

Mycket liten 

1 
4 3 2 1 

 

Allvarlighetsgraden bedöms i fyra grader av konsekvenser som ges ett värde mellan ett till 

fyra, tabell 1. Med mindre allvarlighetsgrad avses obehag eller obetydlig skada. Måttlig 

allvarlighetsgrad avser övergående funktionsnedsättning, förlängd vårdepisod för en eller 

två patienter och/eller förhöjd vårdnivå för en eller två patienter. Betydande 

allvarlighetsgrad avser bestående, måttlig funktionsnedsättning, förlängd vårdepisod för tre 

eller fler patienter och/eller förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter. Med katastrofal 

allvarlighetsgrad avses dödsfall, självmord eller bestående stor funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2009b). Sannolikheten för att en konsekvens ska inträffa bedöms och ges 

ett värde mellan ett till 4, tabell 1. Med mycket liten sannolikhet för inträffande avses 

händelser som riskerar att upprepas en gång per år. Liten sannolikhet avser händelser som 

kan upprepas varje månad. Stor sannolikhet för inträffande avser händelser som kan 

upprepas varje vecka och händelser med mycket stor sannolikhet riskerar att upprepas 

dagligen (Socialstyrelsen, 2009b).     

 

Dessa båda faktorer, allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande, multipliceras sedan 

och produkten blir ett tal från ett till 16. Risker skattade till mer än åtta utgör hög risk där 

bakomliggande orsaker alltid bör identifieras (Socialstyrelsen, 2009b). 

 

Risker i vårdprocessen 

 

För att säkerställa att vårdprocessen får önskvärt resultat finns flera metoder för att 

identifiera och analysera risker, varav frivillig avvikelserapportering är en (Socialstyrelsen, 

2013). En systematisk övervakning av rapporterade risker och tillbud syftar till att fånga 

upp information för att vidta förebyggande åtgärder för att undvika att avvikelser inträffar 

på nytt.  Det åligger vårdgivaren att sammanställa och analysera inkomna rapporter för att 

se indikationer på brister i verksamhetens kvalitet. Varje rapporterad händelse ska 

riskbedömas utifrån sannolikhet för upprepning samt grad av allvar i de negativa 

konsekvenser som det inträffade kan medföra (SOSFS 2011:9).  

 

Inom riskutsatta verksamheter, såsom sjukvård, flyg och kärnkraft, ställs höga krav på 

säkerhet och tillförlitlighet, dessa verksamheter kan benämnas som High Reliability 

Organisations, HRO. Kännetecknande för dessa verksamheter är att de ägnar tid åt att 

förutse och förebygga missöden.  De är medvetna om att fel kan hända och har beredskap 

för när de inträffar. Andra kännetecken är ett öppet klimat, effektiv egenkontroll, aktivt 

lärande av fel som begåtts, systematisk teamträning och strävan efter utveckling av 

säkerhetskulturen (Socialstyrelsen, 2009b).  
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Processflöden 

 

En process definieras som en ”serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål” (SOSFS 

2011:9). Varje vårdgivare skall identifiera, beskriva och fastställa de processer som krävs 

för att säkra kvaliteten i verksamheten. Vidare skall vårdgivaren, enligt SOSFS 2011:9, 

beskriva och fastställa de aktiviteter som ingår i processen samt ange ansvarsfördelningen. 

En vårdprocess utgår från patientens väg genom vården där utgångspunkten utgörs av 

patientens, eller beställarens, krav, förväntningar och/eller behov. Vidare i processflödet 

följer sedan de aktiviteter, eller processteg, som vidtas i kronologisk ordning. Mellan varje 

aktivitet fattas vanligen beslut som avgör om ”färden” skall fortsätta, ta en annan väg 

avslutas eller börja om på nytt. Processen avslutas med resultat och därtill hörande 

utvärdering. Processer som syftar till att uppfylla kundernas behov kallas huvudprocess. 

Till stöd för huvudprocessen finns ledningsprocess, vars syfte är att planera, styra och följa 

upp. För att fungera på avsett vis är också huvudprocessen beroende av stödprocesser, som 

har till syfte att förse huvudprocessen med de resurser som behövs (Jansson, Sölen, 

Burehäll, Lindgren & Asplund, 2004). Exempel på vårdprocess, figur 1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1. Exempel på samverkan mellan olika vårdprocesser: lednings-, huvud- och 

stödprocesser 

 

Olika modeller att identifiera avvikelser 

 

Mätning av vårdrelaterade infektioner 

 

Vårdrelaterad infektion, VRI, är en infektion som uppkommer hos person under sluten 

vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig 

vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd 

av sin yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2015c). 

 

Alla vårdrelaterade infektioner är avvikelser som ska rapporteras, analyseras, åtgärdas och 

följas upp (SOSFS 2011:9). Ett sätt är att infektionsrapportera lokalt inom 

vårdverksamheterna ett annat sätt är att delta i den nationella punktprevalensmätningen 
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som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i oktober 2007, där förekomst 

av VRI och sex stycken riskfaktorer mäts. Övervakning av vårdrelaterade infektioners 

förekomst är en viktig preventiv åtgärd (Tokars, Richards, Andrus, Klevens, Curtis, Horan, 

Jernigan & Cardo, 2004), och insamlade data kan leda till förändrade arbetssätt hos 

vårdpersonalen (Gaynes, Richards, Edwards., Emori, Horan, Alonso-Echanove, Fridkin, 

Lawton, Peavy, Tolson & 2001).  

  

Allvarliga VRI ska, liksom allvarliga avvikelser och vårdskador, anmälas till Inspektionen 

för Vård och Omsorg, IVO, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  

 

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

 

För att förebygga vårdrelaterade infektioner är följsamhet till basala hygienrutiner ett krav 

(SOSFS 2007:19). Till basala hygienrutiner räknas klädregler och hygienrutiner. Regler för 

klädsel omfattar arbetskläder med korta ärmar som byts dagligen, inga klockor eller 

smycken på händer eller armar och håret ska vara kortklippt eller uppsatt. Till 

hygienrutiner hör desinfektion av händer före och efter patientkontakt, användning av 

handskar, engångsförkläde vid risk för kontakt med kroppsvätskor på arbetskläder, och 

skyddshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material 

(SOSFS 2007:19).  Trots att följsamhet till hygienrutiner är ett krav, och evidens kan sökas 

så långt tillbaka som till år 1847 och Semmelweis studier, så är det svårt att uppnå fullgod 

efterlevnad (Maskerine & Loeb, 2006). Sedan 2010 mäts följsamheten till basala 

hygienrutiner och klädregler nationellt i Sverige två gånger per år. Senaste mätning visade 

74 procent följsamhet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015a). Även om många 

studier visar att följsamheten är bristfällig är det ändå av vikt att mäta och att identifiera 

åtgärder som kan stärka arbetet med att minska risken för direkt kontaktsmitta, som är en 

vanlig smittväg (Gould, Moralejo, Drey, & Chudleigh, 2010).   

 

Mätning av trycksår 

 

Trycksår är en mycket vanlig vårdskada som ska avvikelserapporteras (Lindholm, 2012). I 

Sverige mäts prevalensen av trycksår nationellt två gånger per år i syfte att förebygga 

trycksår i samband med vård genom att öka följsamheten till förebyggande åtgärder 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Trycksår definieras som en lokal skada i hud 

och/eller underliggande vävnad till följd av tryck, eller tryck i kombination med skjuv 

(Lindholm, 2012). Tryck kan uppstå av kroppens egen tyngd mot underlaget eller om ett 

föremål trycks mot huden. Skjuv kan uppstå när olika vävnadslager förskjuts i förhållande 

till varandra, t.ex. vid sittläge i säng eller stol (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

För att minska risken för uppkomst av trycksår bör följande obligatoriska åtgärder vidtas: 

bedömning av trycksårsrisk, hudbedömning, tryckavlastning, upprätthålla torr, mjuk och 

smidig hud, tillgodose närings- och vätskebehov samt information till individ och 

närstående om orsaker till trycksårens uppkomst, förebyggande åtgärder och egenvård. 

Information ska också ges till övertagande vårdenhet vid överflyttning och dokumenteras i 

omvårdnadsepikris (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).   Den senaste mätningen, 

2014, visar att andelen trycksår inom slutenvård i Sverige ligger på 14 procent för riket och 

för riskpatienter ligger andelen på 38,9 procent (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015b). 
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Mätning av vårdskador med strukturerad journalgranskning 

 

Att identifiera vårdskadorna är ett sätt att mäta patientsäkerheten. Frivillig 

avvikelserapportering fångar det som spontant uppfattas av rapportören som en avvikande 

händelse vilket är en mindre del av de händelser som inträffar och få vårdskador 

avvikelserapporteras (Griffin & Resar, 2009a; Griffin & Resar, 2009b). 

 

En studie har visat att strukturerad journalgranskning kan fånga minst tio gånger fler 

vårdskador än frivillig avvikelserapportering och patientsäkerhetsindikatorer (Classen, 

Resar, Griffin, Federico, Frankel, Kimmel, Whittington, Frankel, Seger & James, 2011). 

Detta kan bero på att många vårdskador betraktas som förväntade komplikationer och inte 

undvikbara vårdskador (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Strukturerad 

journalgranskning initierades av Institute for Healthcare Improvements, USA (Griffin & 

Resar, 2009a) och översattes sedan till svenska (Socialstyrelsen, 2008). Med strukturerad 

journalgranskning kan skador och vårdskador identifieras med hjälp av markörer; 

indikatorer på att vårdskada inträffat. Vid granskning av funna markörer kan typ av skada 

och allvarlighetsgrad kartläggas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

 

Säkerhetskulturmätning 

 

Vikten av att etablera en säkerhetskultur, för att säkerställa att patienter inte kom till skada 

på grund av misstag i vården, betonades i boken To Err is Human (Kohn, Corrigan & 

Donaldson, 2000). Patientsäkerhetskulturen avspeglar de attityder och förhållningssätt som 

finns hos medarbetare och ledning och präglas av normer och värderingar som finns inom 

en organisation (Socialstyrelsen, 2009a). Genom att mäta säkerhetskulturen kan 

förbättringsområden, som annars är svåra att komma åt, identifieras och ge en ökad 

medvetenhet och kulturens roll i patientsäkerhetsarbetet (Nieva & Sorra, 2003). I Sverige 

finns en nationell mätning av säkerhetskulturen som genomförs regelbundet som en 

medarbetarenkät. Metoden är baserad på Agency for Healthcare Research and Quality, 

AHRQ, Hospital Survey on Patient Safety, HSOPS, som mäter olika dimensioner av 

säkerhetskultur. En studie har visat på samband mellan patientsäkerhetskultur och 

avvikelser där en positiv patientsäkerhetskultur är associerad med färre avvikelser 

(Mardon, Khanna, Sorra, Dyer, & Famolaro, 2010).  

 

Sjuksköterskans kompetenser 

 

Grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). Enligt 

komptensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan bidra till att ge 

patienten en god och säker vård och, avseende säkerhet och kvalitet, värna om patientens 

rättigheter och möjligheter, följa rutiner för avvikelsehantering och anmälningsskyldighet 

enligt Lex Maria och agera adekvat i händelse av oprofessionellt yrkesutövande hos andra 

medarbetare (Socialstyrelsen, 2005a). För att uppnå god och säker vård behövs också 

utveckling inom de kärnkompetensområden som identifierats för sjuksköterskor: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

informatik (Greiner & Knebel, 2003). Till dessa kärnkompetensområden kan också läggas: 

säker vård, då säkerhetsarbete är nödvändigt för att lära av och förhindra att misstag som 

kan bidra till att patienter och personal skadas i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Ett grundläggande krav på vården är att den skall vara säker, av god kvalitet och 

vara kostnadseffektiv (SFS 1982:763-a). Vad god vård är definierades av Socialstyrelsen i 
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den första föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården, publicerades (Socialstyrelsen, 2005b). Säker vård innebär att, systematiskt och 

fortlöpande, förebygga risk för vårdskador. Dessutom ska säker vård utföras på adekvat 

sätt exempelvis vid diagnostik, vård och behandling (SOSFS 2011:9). En god omvårdnad 

förutsätter att patientens upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras och att patienten, så 

långt det är möjligt, är delaktig och medskapande i sin vård och behandling. 

  

Omvårdnadens värdegrund är kopplad till grunden för människans existens och dessa 

grundläggande värden är särskilt viktiga då människor är beroende och i behov av 

omvårdnad (Sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskan har, inte bara ett legalt, utan 

även ett etiskt ansvar att agera på missförhållanden som drabbar patienter (International 

Council of Nurses, 2012).   

 

Problemformulering  
 

Vårdprocessen beskriver patientens väg genom vården, från första kontakt till avslutad 

vård, diagnostik och/eller behandling. Under denna process kan oförutsedda händelser som 

får oönskade effekter inträffa, avvikelser från det förväntade. Några av dessa händelser 

rapporteras och analyseras avseende bakomliggande orsak, en händelseanalys. 

Allvarlighetsgrad av det inträffade samt sannolikhet för upprepning bedöms, en riskanalys. 

Händelseanalyserna ger uppgifter om vilka kategorier av övergripande arbetsområden som 

avvikelser inträffar och vad som orsakat det inträffade. Det saknas dock en övergripande 

riskvärdering, där faktorerna för sannolikhet för upprepning och allvarlighetsgrad räknas 

samman. En sådan skulle kunna ge kunskap om var i de olika processerna som de 

allvarligaste avvikelserna förekommer och skulle skapa förutsättningar för att 

förebyggande åtgärder kan genomföras på ett sätt som skulle kunna ge bäst effekt. 

Dessutom skulle det kunna leda till att vårdpersonal ökar sin medvetenhet om vilka 

omvårdnadsprocesser som särskilt ska beaktas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa riskvärderade avvikelser i vårdprocessen vid en vård- och 

operationsenhet. 

 

Frågeställningar  
 

Var i vårdprocessen förekommer avvikelser?  

 

Hur stor andel av avvikelserna har hög respektive låg riskvärdering? 

 

Var i vårdprocessen förekommer avvikelser med hög respektive låg riskvärdering?  

 

METOD  

 

Ansats 

 

Studien har haft en kvantitativ ansats som bygger på empirisk retrospektiv analys av 

insamlad data (Polit & Beck, 2012). Studien var en registerstudie och data presenterades 

med deskriptiv statistik. Med register avses här inkluderade data från elektroniskt 
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avvikelsehanteringsverktyg. Val av metod grundade sig i att relevanta data fanns 

tillgängliga i elektronisk programvara för avvikelsehantering.  

 

Verksamhetens karaktär 

 

Studien genomfördes på ett svenskt sjukhus som bedriver elektiv, kirurgisk vård. Inom 

utvalt verksamhetsområde, vårdenhet och operation, var ett sextiotal vårdpersonal anställda 

och det utfördes årligen ungefär 6000 operativa ingrepp.  

 

Sjukhusets avvikelsehantering 

 

Sjukhusets avvikelsehantering implementerades på det aktuella sjukhuset 2004 och 

hanterar ungefär 400 avvikelserapporter per år. Analyser av avvikelser utförs där varje 

avvikelse bedömts och kategoriserats efter olika vårdaktiviteter, såsom 

system/processer/rutiner, journalhantering, läkemedelshantering, kommunikation m.fl. 

Totalt fanns 11 stycken valbara vårdaktiviteter i avvikelsehanteringssystemet. Samtliga 

dessa vårdaktiviteteter kunde förekomma inom flera processteg, figur 3. Modellen var 

lokalt anpassad för sjukhuset, baserad på Socialstyrelsens modell.  (Socialstyrelsen, 

2009b). Bedömning av vårdskade- patientsäkerhetsrisk, riskanalys: allvarlighetsgrad och 

sannolikhet för upprepning utfördes av handläggare, tillika enhetschef, som var utbildad i 

verktyget och sjukhusets egen modell för avvikelsehantering samt i Socialstyrelsens 

modell för riskanalys (Socialstyrelsen, 2009b). Avvikelsehanteringen följde beskriven 

process, figur 2 

 

 
 

Figur 2. Avvikelsehantering, process  

 

Inom sjukhuset användes sedan 2009 ett elektroniskt avvikelsesystem där alla medarbetare 

gavs möjlighet att rapportera in digitalt. Avvikelserna skickades med automatik från 

rapportör till närmaste chef som ansvarade för bedömning, genomförande av åtgärder och 

uppföljning. Inom sjukhuset rapporterades all form av avvikelser/incidenter. 
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Processer och rutiner  

 

Sjukhusets processorienterade arbetssätt fastställdes 2008 och utvärderas kontinuerligt och 

uppdateras årligen eller vid förändring i verksamheten. Samtliga processer presenteras i 

flödeskartor, figur 3. Verksamhetschef är processägare i verksamhetsprocesserna. Till 

processerna ligger de viktigaste rutinerna kopplade och processkartorna används för att 

tydliggöra rutinernas koppling till den egna processen och för att underlätta 

tillgängligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3. Vård- och operationsavdelningens processer  

 

Urval  
 

Inklusionskriterier 

 

Samtliga avvikelser inrapporterade i elektroniskt avvikelsehanteringsprogram från 

sjukhusets vårdenheter (operation, dagkirurgi och slutenvård) under perioden januari 2014 

till december 2014, inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

 

Avvikelserapporter som inte fullständigt dokumenterats; där uppgifter om riskens 

allvarlighetsgrad eller sannolikhet för upprepning saknas.  

 

Genomförande 

 

Tillåtelse att genomföra studien inhämtades från verksamhetschef. För att få tillgång till 

data krävdes behörighet till elektronisk programvara, även detta ingick i tillstånd från 

verksamhetschef. Data som hämtades ut var organisatorisk tillhörighet för rapportören, 

tidpunkt när avvikelsen uppmärksammades, rapportörens beskrivning av händelsen, 
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geografisk plats för avvikelsen, skattad bedömning av sannolikhet för inträffande och 

allvarlighetsgrad.  

 

Datainsamling  
 

Data som hämtades ut var samtliga inrapporterade, riskbedömda avvikelserapporter från 

elektronisk programvara för avvikelsehantering, såsom rapportörens organisatoriska 

tillhörighet, tidpunkt för avvikelsen, rapportörens beskrivning av händelsen, fysisk plats 

för avvikelsen, riskanalys: konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande.  

 

Databearbetning 

 

Varje avvikelse riskvärderades, där grad av allvar multiplicerades med sannolikhet för 

upprepning, tabell 1. Produkten av faktorerna, allvarlighetsgrad och sannolikhet för 

inträffande, blev ett tal mellan 0- 16. Resultatet av riskvärderingen delades in i två grupper: 

värdet 1-6 var mindre allvarliga risker och 8- 16 var högre risker, tabell 1. 

 

Därefter analyserades rapportörens berättelse av vad som inträffat och händelsen 

relaterades till var i huvud- eller stödprocess den inträffat, figur 3. Varje processteg 

utgjorde valbara kategorier: nio processteg, figur 3, och fem stödprocesser identifierades, 

figur 6, totalt 14 stycken. Sammanställning gjordes sedan av årsresultatet för år 2014 

avseende lägre och högre riskvärdering samt var i huvud- stödprocesser dessa inträffat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Studien var en registerstudie utan tillgång till patient- eller persondata. Enligt lag (SFS 

2003:460) anses inte högskoleutbildning på avancerad nivå vara forskning och 

forskningsetisk ansökan gjordes därför inte.  

 

Vid forskning ska hänsyn tas till fyra viktiga krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informations- och 

samtyckeskravet uppfylldes genom att verksamhetsansvarig delgavs information om 

studien och gavs möjlighet till samtycke av studiens genomförande. Återkoppling av 

resultat till arbetsgruppen erbjöds också. Konfidentialitets- och nyttjandekravet var inte 

aktuellt då studien var en registerstudie utan tillgång till persondata. Tillgång till data som 

kunde kopplas till olika vårdenheter fanns. Syftet med studien var att belysa vård- och 

operationsenhetens riskvärderade avvikelser. Då avvikelser är subjektiva rapporter lades 

särskild vikt vid systematisk riskvärdering enligt angiven metod samt kartläggning av 

händelser kopplades till aktiviteter i av sjukhusledningen fastställd vårdprocess.   

 

RESULTAT 

 

Totalt antal avvikelserapporter var 83 stycken, fördelat på 60- talet medarbetare 

rapporterades i genomsnitt 1,4 avvikelser per anställd. Av dessa inträffade 51 i 

huvudprocessen och 32 i stödprocesser.   

 

Avvikelser i huvud- och stödprocesser 

 

Huvudprocessen bestod, förutom lednings- och stödprocess, av nio processteg: 

Vårdplanering, Inskrivning, Preoperativ vård på operationsavdelning (dagkirurgiska 
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patienter), Preoperativ vård på vårdavdelning (slutenvård), 

Operation/Behandling/Omvårdnad, Postoperativ vård på Uppvakningsavdelning (UVA), 

Postoperativ vård på vårdavdelning, Utskrivning samt Eftervård, figur 3.  

Flest avvikelser, 27 procent (14/51), inträffade vid vårdplanering. Exempel på dessa 

avvikelser var felaktigheter i bekräftelser av operationsbokningar och brister i information 

till patienterna. Därefter, i frekvens, inträffade 19 procent (10/51) avvikelser under 

postoperativ vård på UVA. Exempel på dessa var brister i övervakning av urinblåsfyllnad 

och brister i dokumentation. Inom operation/behandling/omvårdnad inträffade 18 procent 

(9/51), såsom exempelvis bristande övervakning och tillfällen då obehörig personal 

befunnit sig på operationssalen.  Minst antal avvikelser rapporterades inom preoperativ 

vård: inom vårdavdelning, två procent (1/51), och inom operationsavdelning fyra procent 

(2/51), tabell 2.  

 

Fem stycken stödprocesser identifierades: Fysisk arbetsmiljö, Psykisk arbetsmiljö, 

Laboratorieservice, Human Resources/Personal och Sterilprocess. Flest avvikelser 

inträffade i den fysiska arbetsmiljön, 56 procent (18/32), Tabell 3. Exempel på dessa 

avvikelser var bristande städning och att utrustning saknades eller var felaktig.  

Inga avvikelser fanns registrerade i ledningsprocessen.  

 

Tabell 2 Antal och andel rapporterade avvikelser per processaktivitet i huvudprocessen 

(n=51)  

 

Huvudprocess, aktiviteter Antal avvikelser  Andel 

avvikelser 

 n % 

Vårdplanering 14 27 % 

Postoperativ vård Uppvakningsavdelning (UVA) 10 20 % 

Operation/Behandling/Omvårdnad 9 18 % 

Postoperativ vård Vårdavdelning 5 10 % 

Utskrivning 5 10 % 

Inskrivning 3 6 % 

Preoperativ vård Operationsavdelning 

(dagkirurgi) 2 4 % 

Eftervård 2 4 % 

Preoperativ vård Vårdavdelning (slutenvård) 1 2 % 

   Totalt 51 100 % 
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Tabell 3 Antal och andel rapporterade avvikelser per processaktivitet i stödprocesserna 

(n=32) 

 

Stödprocesser Antal avvikelser  Andel 

avvikelser 

 n % 

Fysisk arbetsmiljö (lokaler, utrustning, 

material) 18 56 % 

Human Resources/Personal 5 16 % 

Sterilprocess 5 16 % 

Psykisk arbetsmiljö 3 9 % 

Laboratorieservice 1 3 % 

 

  Totalt 32 100 % 

 

 

Riskvärderade avvikelser 

 

Riskvärderingen av analyser visar att 14 procent (12/83) bedömdes med hög risk, där 

produkten av allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning var ≥8, och 86 procent 

(71/83) av avvikelserna bedömdes med låg risk, tabell4, figur 4. 

 

 
 

Figur 4 Antal avvikelser per riskvärdering, ≥ 8 = hög risk samt <8= låg risk 

 

Avvikelser som bedömdes som måttlig allvarlighetsgrad med liten sannolikhet för 

upprepning, 41 procent (34/83), ingen avvikelse bedömdes som katastrofal eller som 

mycket stor sannolikhet för upprepning, tabell 4. 
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Tabell 4 Förekomst av antal avvikelser i riskvärderingsmatris: Gråmarkerat är områden 

med hög risk (riskvärde 8-16) övriga områden har låg risk (riskvärde1-6) 

 
 Allvarlighetsgrad 

Katastrofal 

4 

Betydande 

3 

Måttlig 

2 

Mindre 

1 

(Total) 

S
a

n
n

o
li

k
h

et
 f

ö
r 

u
p

p
re

p
a

n
d

e
 

Mycket stor 

4 
0 0 0 0 (0) 

Stor 

3 
0 12 3 0 (15) 

Liten 

2 
0 27 34 2 (63) 

Mycket liten 

1 
0 2 3 0 (5) 

(Total) (0) (41) (40) (2) (83) 

 

Riskvärderade avvikelser i huvudprocessen 

 

Resultatet visar att 67 procent (4/6) av avvikelser med hög risk förekommer vid 

vårdplanering och inskrivning och 33 procent (2/6) av dessa vid utskrivning. Avvikelser 

med låg risk förekommer företrädesvis vid vårdplanering, 

operation/behandling/omvårdnad samt vid postoperativ vård på uppvakningsavdelning, 67 

procent (30/45), figur 5.  

 

 
Figur 5 Antal avvikelser i huvudprocessen, hög riskvärdering ≥8 samt låg riskvärdering 

<8. 

 

Riskvärderade avvikelser i stödprocessen 

 

Resultatet visar att 67 procent (4/6) av avvikelser med hög risk förekommer i den fysiska 

arbetsmiljön och 17 procent (1/6) inom HR/personal och 17 procent (1/6) inom 

sterilprocessen. Avvikelser med låg risk förekommer företrädesvis vid fysisk arbetsmiljö, 

54 procent (14/26), figur 6.  
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Figur 6 Antal avvikelser i stödprocesserna, hög riskvärdering ≥8 samt låg riskvärdering 

<8. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

 

Studien bygger på empirisk retrospektiv analys av insamlad data (Polit & Beck, 2012). 

Fördel med metoden var att relevanta data fanns tillgängliga i elektronisk programvara för 

avvikelsehantering, vilket bidrog till förenklad insamling. Bias, systematiskt fel i 

insamlande och tolkning av data, kan beskrivas som influenser som påverkar studiens 

resultat och därmed minskar validiteten, trovärdigheten, i studiens resultat (Polit & Beck, 

2012). Insamling och granskning av data retrospektivt minskade risken för bias då 

avvikelser rapporterades vid en tidpunkt då kännedom om studien saknades. Ett alternativ 

till val av metod, för att belysa risker i vårdprocessen, kunde ha varit kvalitativa metoder 

som proaktiv riskanalys eller intervjustudie. En proaktiv riskanalys av vårdprocessen, 

enligt Socialstyrelsens modell (Socialstyrelsen, 2009b), hade krävt ett analysteam, 

bestående av flera medlemmar med god kännedom om verksamheten och vårdprocessen. 

Då riskanalys kräver personella resurser som inte kunde erbjudas inom ramen för denna 

studie valdes denna metod bort. Att använda intervjuer kunde ha givit en djupare förståelse 

för hur vårdpersonalen upplever risker i vårdprocessen. Då sjukhuset tillämpar ett och 

samma rapportsystem för risker, tillbud och olyckor valdes retrospektiv analys av 

riskvärderade avvikelserapporter då denna metod bäst svarade mot studiens syfte.  
 

Urval 

 

Studien begränsades till ett svenskt sjukhus och dess verksamhet, inom vårdenhet och 

operation, som utför ungefär 6000 operativa ingrepp per år. Sjukhuset bedriver även tre 

öppenvårdsverksamheter. I jämförelse med det landsting som ligger sjukhuset geografiskt 

närmast utgör produktionen mindre än en procent av totalt utförda operationer inom 

området (Socialstyrelsen, 2015b). Antal avvikelserapporter per medarbetare under ett år 

var 1,4 stycken (60 anställda/ 83 stycken rapporter). En studie har visat att höga resultat 

4 

0 0 
1 1 

14 

3 

1 

4 4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
n

ta
l 

Avvikelser, stödprocesser, riskvärderade, antal 2014 (n=32) 

riskvärdering ≥8  

riskvärdering <8



                      BILAGA I 

17 

 

vid patientsäkerhetskulturmätning har ett samband med färre patientsäkerhetsavvikelser 

(Mardon m.fl., 2010). Patientsäkerhetskulturmätning inom det aktuella sjukhuset år 2013 

visade hög ranking generellt inom samtliga dimensioner, enligt metoden Hospital Survey 

on Patient Safety (Socialstyrelsen, 2009a). Mätningen visade också att 39 procent av 

medarbetarna rapporterade 0 stycken avvikelser och 26 procent rapporterade 1-2 stycken, 

per år. Vilket kan jämföras med den nationella patientsäkerhetskulturmätningen som 

visade att 0 avvikelser rapporterades av ca 50 procent av medarbetarna och att 1- 2 

avvikelser rapporterades av drygt 30 procent, per år (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015c). Antalet inrapporterade avvikelser kan därmed antas vara representativt för 

verksamhetens storlek om än en stor risk för underraportering föreligger, vilket flera 

studier har visat (Evans, 2006; Kingston m.fl., 2004; Smith m.fl., 2014).  

 

Insamling och bearbetning av data  

 

Tillgång till data som hämtades ut, efter godkännande av verksamhetschef, var samtliga 

inrapporterade, riskbedömda avvikelserapporter från elektronisk programvara för 

avvikelsehantering, såsom rapportörens organisatoriska tillhörighet, tidpunkt för 

avvikelsen, rapportörens beskrivning av händelsen, geografisk plats för avvikelsen, 

riskanalys: konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande. Vid urval från 

en population finns risk för bias (Polit & beck, 2012). Till fördel var att den totala 

populationen, som i denna studie utgjordes av samtliga avvikelserapporter, kunde 

identifieras och inkluderas. Författaren har inte kunnat påverka urvalet i studien. 

Bedömning och riskanalys av varje avvikelse utfördes av handläggare tillika arbetsledare. 

Risk för bias kan föreligga i den subjektiva riskbedömningen varför följsamhet till 

metoden är av vikt. Betydelsefullt är också ledningens stöd och övertygelse att 

riskbedömning är värt den resursinvestering som krävs (DeRosier, Stalhandske, Bagian, & 

Nudell, 2002).  

 

Bortfall 

 

I studien fanns inget bortfall, samtliga rapporterade avvikelser var fullständigt 

dokumenterade; där uppgifter om riskens allvarlighetsgrad eller sannolikhet för upprepning 

fanns och kunde inkluderas i studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Noggranna förberedelser gjordes i föreliggande studie och vikt lades vid att de 

avvikelserapporter som ingick i studien var avidentifierade från rapportörens identitet och 

att inga persondata heller gick att utläsa ur det skriftliga materialet. Riskbedömning 

genomfördes av enhetschef och ingick i de data som hämtades ut ur programvaran. Detta 

säkerställde att inte författaren har kunnat påverka resultatet avseende de riskvärderingar 

som identifierats i resultatet. Studien uppfyllde informations- och samtyckeskrav genom att 

information, om studien, gavs inledningsvis till verksamhetsansvarig som sedan gav sitt 

tillstånd till genomförandet.  

 

De vårdenheter som omfattades av syftet kunde identifieras och var en del av syftet: att 

belysa vård- och operationsenhetens riskvärderade avvikelser.  
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Validitet och reliabilitet 

 

Studien granskar avvikelser under en period av ett år, vilket begränsar studiens 

generaliserbarhet, då en längre studieperiod minskar risken att slumpmässigt välja ett gott 

eller dåligt år avseende avvikelserapporteringen. Studien genomfördes vid ett mindre 

sjukhus, med ett sextiotal anställda inom vård- och operationsverksamhet, vilket också kan 

begränsa generaliserbarheten. 

 

Flera studier har visat att sjuksköterskor mer frekvent än läkare avvikelserapporterar 

(Evans, 2006; Kingston m.fl., 2004). Svaghet med denna studie var att bakgrundsdata inte 

behandlades, vilket hade kunnat belysa inom vilka professioner bristande 

avvikelserapportering förekom.  

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att belysa riskvärderade avvikelser i vårdprocessen. Effektiv 

riskhantering är beroende av en rapporterande kultur. Utan detaljerad analys av avvikelser 

går vi miste om att upptäcka återkommande fällor och ser inte stupet förrän vi trillar utför 

(Reason, 2000). För en effektiv riskhantering krävs därmed ett gott underlag i många 

rapporter men också en säkerhetskultur, gynnsam för rapportering. I föreliggande studie 

var antalet avvikelserapporter i förhållande till antalet anställda gott vilket, enligt 

författaren, kan indikera att verksamhetens rapporterande kultur var god.  

 

Sjukvården är en komplex verksamhet som tidigare tenderat att definiera säkerhet som 

frånvaro av avvikelser, eller åtminstone så få som möjligt, detta synsätt kallar Hollnagel 

för Säkerhet I. Enligt Hollnagel inträffar allvarliga avvikelser väldigt sällan och för det 

mesta går allt bra. Men, vad som gör att det går rätt vet vi väldigt lite om och det finns lite 

forskning inom detta område. Hollnagel ser därför Säkerhet II, d.v.s. att fokusera och lära 

av det som är rätt, som en utveckling av patientsäkerheten. Säkerhet är när allt går bra. 

Genom att kartlägga avvikelserna (felen) i processen tydliggörs både vad som går fel och 

vad som går bra, d.v.s. tydliggör även de processaktiviteter som har få eller inga avvikelser 

(Hollnagel, 2013). I föreliggande studie har processaktiviteter som ledningsprocessen, 

laboratorieservice och preoperativ vård haft få eller inga avvikelser, vilket skulle kunna 

visa på att dessa processaktiviteter har ett högre mått av säkerhet, enligt Hollnagels synsätt.   

 

Att rapportera risker 

 

Att resultatet visade att, avvikelser med hög riskvärdering förekommer i inledning samt 

avslut av huvudprocessen samt i stödprocesserna fysisk arbetsmiljö, HR/Personal och 

sterilprocess, var enligt författaren ett både väntat och oväntat resultat. Att risker finns vid 

vårdens övergångar är något som ofta framhålls men vilka dessa risker är, hur allvarliga de 

är finns betydligt mindre beskrivet. Enligt en studie, där vårdpersonal tillfrågades om vilka 

fem risker de identifierade som de största i sin verksamhet, inom akutvård, visades att 

personalens kompetens och erfarenhet, bemanning, fel i läkemedelshantering, samordning 

och medicinsk utrustning, var de som rankades högst (Anderson, Kodate, Walters, & 

Dodds, 2013). En svaghet med att använda avvikelserapporter som ett underlag för att 

identifiera risker kan vara att det är så få negativa händelser som rapporteras av de som i 

verkligheten inträffar (Christiaans-Dingelhoff, Smits, Zwaan, Lubberding, van der Wal, & 

Wagner, 2011). Mönster kan bildas där rapporterandet färgas av vårdpersonalens 

uppfattning om vad som ska rapporteras. Uppenbara avvikelser som fallskador och 
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läkemedelsfel rapporteras oftare än avvikelser som upptäcks gradvis och som inte kan 

spåras till en enskild aktivitet eller som uppfattas som en komplikation, till exempel 

trycksår, vårdrelaterade infektioner och postoperativa djupa venösa tromboser (Evans, 

2006). Mönster av detta slag kunde även skönjas i föreliggande studie där denna typ av 

mindre uppenbara avvikelser, som vårdrelaterade infektioner och trycksår, helt saknades.    

 

Avvikelser i huvudprocessen 

 

Att huvuddelen av avvikelser rapporterades inom huvudprocessen var att förvänta eftersom 

det är inom denna aktivitet övervägande del av vården sker. Att rapportera avvikelser kan 

vara ett sätt att kommunicera med ledningen, när problem och osäkerhet uppstår och de 

rätta verktygen saknas, kan avvikelserapporten bli ett sätt att söka stöd hos ledningen 

(Paiva m.fl., 2014). Avvikelserapportering kan vara ett effektivt sätt att utveckla och 

upprätthålla medvetenheten hos vårdpersonal om risker i vårdprocessen (Anderson m.fl., 

2013). I föreliggande studie visades att flest avikelser rapporterades inom huvudprocessen, 

från vårdplanering till utskrivning. Vid sjukhuset hade vårdavdelning och 

operationsavdelning en sammanslagen, gemensam process. Flest avvikelser (14/51) i 

huvudprocessen rapporterades inom aktiviteten vårdplanering och minst (1/51) inom 

preoperativvård på vårdavdelning. En studie av förekomst och olika typer av avvikelser har 

visat att hälften rapporteras från vårdavdelningar och 14 procent från operationsavdelning. 

Vanligaste avvikelsen var läkemedelsfel (Nuckols, Bell, Liu, Paddock & Hilborne, 2007). 

Avvikelser, i denna studie inom, operation/vård/behandling var 18 procent, något högre än 

i föregående studie vilket kan förklaras av att sjukhuset bedriver kirurgisk vård.   

 

Avvikelser i stödprocesser 

 

Att så många som nära 40 procent av avvikelserna rapporterades inom stödprocesserna 

visar att de var av betydelse för huvudprocessen. Brister i stödfunktioner ger störningar i 

huvudprocessen som kan komma att äventyra utfallet. Flest avvikelser i stödprocesserna 

(18/32) förekom inom den fysiska arbetsmiljön, såsom lokaler, utrustning och materiel. 

Sjuksköterskornas arbetsmiljö kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten, hot som går att 

återfinna i organisationens fyra grundstenar: ledarskap, personalresurser, arbetets 

utformning och organisationskulturen,(Institute of Medicine (US), 2004). En studie har 

visat att 9 procent av sjuksköterskans tid (44 min/ 8 timmars arbetsdag) går åt till att lösa 

problem som avsaknad av material och uppgifter. Dessa problem leder till avbrott som stör 

koncentration, försenar vårdåtgärder och utsätter patienter för risk (Tucker, 2004). Avbrott 

i vårdprocessen, när nödvändigt material, utrustning eller personal saknas, kan uppträda 43 

gånger under en 10- timmars period (Potter, Boxerman, Wolf, Marshall, Grayson, Sledge, 

& Evanoff, 2004).  

 

Avvikelser i ledningsprocessen 

 

I studien rapporterades inga avvikelser som kunde härledas till ledningsprocessen. Hinder 

för att rapportera avvikelser kan vara rädsla för att skuldbeläggas, hög arbetsbelastning och 

att inte tro att avvikelsen är något värt att rapportera (Vincent, Stanhope & Crowley-

Murphy, 1999). Andra skäl kan vara att hälso- och sjukvårdspersonal, i synnerhet läkare, 

drar sig för att rapportera avvikelser till en överordnad (Lawton & Parker, 2002). 

Författarens tolkning av avsaknad av avvikelser i ledningsprocessen är att dessa avvikelser 

kanaliseras på annat sätt, till exempel vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, i den 

mån de tas upp. En del av ledningsprocessens avvikelser kan återfinnas i stödprocessen 
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HR/Personal, såsom avvikelser som berör för få personal och/eller hög arbetsbelastning. 

Studier har påvisat samband mellan frekvent avvikelserapportering och en positiv 

säkerhetskultur (Hutchinson, Young, Cooper, McIntosh, Karnon, Scobie, & Thomson, 

2009). Den nationella säkerhetskulturmätningen, i Sverige 2012 till 2014, har visat att 

ledningen har en mer positiv bild av säkerhetskulturen än medarbetarna och att denna 

diskrepans bör beaktas då allt för stora skillnader riskerar att påverka patientsäkerhet och 

arbetsmiljö (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015c).  

 

Studier om avvikelser fokuserar ofta på personalens vilja att rapportera, hinder för 

rapportering, säkerhetskulturens påverkan, klassificering och analys av antal avvikelser, 

klassificering av händelser med patientsäkerhetsrisk och utformning av avvikelsesystem 

(Anderson m.fl., 2013). En studie har visat att 50 procent av avvikelserapporterna var 

processorienterade, 35 procent enbart utfallsorienterade samt att 10 procent var både och. 

De utfallsorienterade rapporterna saknade den information som behövdes för att göra 

riskvärdering. Hos de processorienterade rapporterna fanns denna information och var 

därför mer användbara för att förbättra patientsäkerheten (Nuckols, Bell, Paddock & 

Hilborne, 2009). Styrka i föreliggande studie har varit att samtliga avvikelser riskbedömts 

vilket underlättat vid riskvärdering och att det processorienterade utfallet därför har kunnat 

studeras.  Författaren har inte kunnat finna någon studie där analys avvikelserapporter har 

adresserats till risker i vårdprocessen på ett liknande sätt som i föreliggande studie, varför 

jämförelser av resultat varit svåra att genomföra.  

 

Sjuksköterskor är enligt lag skyldiga att rapportera om risker i vården och har också ett 

etiskt ansvar att agera på missförhållanden (International Council of Nurses, 2012; SFS 

2010:659). I föreliggande studie har risker i vårdprocessen identifierats med hjälp av 

vårdpersonalens rapporter. Att rapportera risker är i samklang med lagkrav och etik men 

även med de kärnkompetenser som finns beskrivna för sjuksköterskor där, bland andra, 

förbättringsarbete, kvalitetsutveckling samt att skapa förutsättningar för säker vård har 

bedömts som strategiskt viktiga områden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Avvikelser som vårdrelaterade infektioner, brister i följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler och trycksår har inte avvikelserapporterats, i föreliggande studie, trots att dessa 

är vanliga. Nationella punktprevalensmätningar har visat att andelen patienter med 

vårdrelaterad infektion, inom slutenvården, har legat omkring 9 procent de senaste åren 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015d) och följsamheten till basala hygienrutiner och 

klädregler har som högst uppnått 74 procent (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015a).  

 

Förekomst av trycksår har i de nationella mätningarna legat omkring 15 procent (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015b). Författarens tolkning är att avvikelser inom dessa 

områden rapporteras på annat sätt, till exempel med hjälp av infektionsrapporter, i den mån 

de rapporteras. Avvikelser i föreliggande studie kan också ha identifierats med andra 

mätmetoder, som exempel brister i övervakning av urinblåsa som kan identifieras med 

hjälp av markörbaserad journalgranskning.  

 

Slutsats  

 

 En effektiv riskhantering förutsätter ett gott underlag med många rapporter vilket 

förutsätter en säkerhetskultur, gynnsam för rapportering  
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 Avvikelser, i huvudprocessen och stödprocesserna, visade att inledning och 

avslutning av vårdprocessen är områden som ur patientsäkerhetsperspektiv kan 

förbättras 

 Identifierade risker i vårdprocessen kan skapa förutsättningar för en säkrare väg för 

patienten och stärka medarbetarnas riskmedvetenhet 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Utgångspunkten för studien var att med hjälp av avvikelserapporter belysa risker i 

vårdprocessen, patientens väg genom vården. Idén till denna studie kommer från 

flygindustrin som identifierat start och landning som kritiska situationer som kräver 

särskild uppmärksamhet av ansvarig personal, s.k. ”sterile cockpit” då teamet bara pratar 

om saker som berör den aktuella situationen (Vårdhandboken, 2014). Även 

trafiksäkerhetsforskningen har gjort en likande kartläggning där särskilt riskfyllda 

vägavsnitt identifierats.  Ökad kunskap och kännedom om risker i vårdprocessen kan i sin 

tur ge en god översikt om vilka områden, på vägen, som kan kräva förbättringsåtgärder, 

avseende patientsäkerheten, samt stärka medarbetarnas riskmedvetenhet.   
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