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Abstrakt 

Sjuksköterskors ansvar är att främja hälsa och lindra lidande. En bristande 

patientsäkerhet kan leda till att patienter utsätts för vårdlidande. För att förbättra 

patientsäkerheten måste sjuksköterskor rapportera risker och avvikande 

händelser till vårdgivaren. Trots en lagstiftad skyldighet att rapportera risker och 

avvikelser är det många sjuksköterskor som inte gör detta. Syftet med 

litteraturöversikten var att sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors 

avvikelserapportering. Studien gjordes med integrerad metod och 

analysmaterialet bestod av 26 artiklar. Fyra huvudkategorier beskriver 

hindrande faktorer. Tre huvudkategorier beskriver främjande faktorer. 

Sjuksköterskor beskrev att hinder för att rapportera risker och avvikelser kunde 

vara olika rädslor, arbetsmiljön, bemötandet från patienter, kollegor, 

organisation och ledning, kunskapsluckor i utbildningen om 

avvikelserapportering, kulturen på arbetsplatsen och utebliven återkoppling. De 

främjande faktorerna var att sjuksköterskorna önskade en stödjande ledning, 

öppen och tillåtande kultur och att de hade kunskap om vad 

avvikelserapportering innebär. Det är viktigt att sjuksköterskors arbetsmiljö är 

tillåtande. Om sjuksköterskor vågar rapportera risker och avvikelser upprätthålls 

en hög patientsäkerhet. För att vidare kunna arbeta med utveckling av 

sjuksköterskors avvikelserapportering inom svensk hälso- och sjukvård behövs 

fler studier i svensk kontext göras. 

 

Nyckelord: Avvikelsehantering, Avvikelserapportering, Integrerad litteraturöversikt, 

Patientsäkerhet, Sjuksköterskor, Tillbud, Vårdlidande, Vårdskada   
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Sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad och deras ansvar är att leda och utveckla 

omvårdnaden för att ge patienter en god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30 2c §) klargör att sjuksköterskor i hälso- 

och sjukvården har som ansvar att arbeta för att förebygga ohälsa. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) är två av sjuksköterskors 

ansvarsområden att främja hälsa och lindra lidande hos patienter. Sjuksköterskor har därmed 

både ett etiskt och ett lagstiftat ansvar att förhindra att patienter drabbas av ohälsa eller 

lidande och det är väsentligt för omvårdnaden att inte orsaka patienter mer lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Trots att vårdens fokus ligger på att lindra mänskligt lidande 

menar Eriksson (2015, s. 77) att vården idag många gånger orsakar patienter lidande. En vård 

som inte utövas på ett säkert sätt har en direkt påverkan på hälsan hos patienter och en osäker 

vård påverkar patienters förtroende för vården och kan bidra till emotionella påfrestningar för 

patienter (Flott et al., 2017). För att kunna ge en säker vård krävs det att sjuksköterskor är 

aktiva i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, där en viktig del är att rapportera risker och 

avvikande händelser till organisationen för granskning (Barach & Small, 2000). Ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete kan förhindra att patienter drabbas av ett onödigt lidande 

orsakat av vården eftersom dess syfte är att förebygga vårdskador (Socialstyrelsen, 2017a). 

Eriksson (2015, s. 77) benämner det lidande som uppstår i själva vårdsituationen som 

vårdlidande. Ett vårdlidande kan orsakas genom den vård som ges eller utebliven vård som i 

längden leder till att patienter får sin värdighet kränkt (Eriksson, 2015, s. 81–83). Berglund, 

Westin, Svanström och Sundler (2012) beskriver att patienter lider när de blir dåligt 

behandlade av professionell vårdpersonal och när patienter upplever att personal inte tar 

ansvar för fel som begåtts. De menar också att både personalens bemötande och den vård som 

ges är av mycket stor vikt för att patienter inte ska försättas i lidande. Eriksson (2015, s. 92–

93) menar att vårdlidande är ett onödigt lidande och att personalen medvetet måste sträva 

efter att ge en god vård för att eliminera det. 

Patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som skydd mot 

vårdskada. En vårdskada innebär att patienter i sin kontakt med hälso- och sjukvården 

drabbats av ett lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade satts in. En allvarlig vårdskada definieras i lagen 

som en skada som orsakat bestående och allvarliga men eller har lett till att patienter fått ett 

kraftigt ökat vårdbehov eller avlidit (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Enligt Sveriges kommuner 

och landsting (SKL, 2016a) råkar 100 000 patienter ut för en vårdskada varje år, varav fyra 
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procent beräknas vara allvarliga (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016b). 

Vårdskadeområden som faller under sjuksköterskors ansvarsområde är bland annat 

vårdrelaterade infektioner (VRI), fallskador, läkemedelsrelaterade skador, trycksår, 

blåsöverfyllnad och undernäring (SKL, 2016a). Vårdskador innebär förutom ett lidande för 

patienter även en ökad kostnad för vården. Enligt SKL (2016a) uppgår kostnader för 

vårdskador till cirka sju miljarder kronor enbart för sjukhusen varje år. Beräkningar för 

samhällets kostnader, vilket innefattar sjukskrivningar eller i värsta fall att patienter blir 

invalidiserad, förlorade skatteintäkter, anhöriga som stannar hemma från arbete för att vårda 

sin närstående och återinskrivning finns inte beräknade i dessa rapporter. Den slutliga 

kostnaden för samhället och sjukhusen är svår att beräkna men är antagligen betydligt högre 

än sju miljarder (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013). 

För att förebygga vårdskador används ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Detta innebär 

att systematiskt undersöka risker och händelser som skett i verksamheten som har inneburit 

eller kunnat innebära en vårdskada (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 kap.3, 3 §). Detta 

för att identifiera faktorer som bidragit till händelsen och sätta in adekvata åtgärder som 

förhindrar att det inträffar igen. Enligt Socialstyrelsen (2009) innebär avvikelser alla oväntade 

händelser såsom tillbud (händelse som kunnat orsaka en vårdskada) och negativa händelser 

(händelser som medfört vårdskada). Risker innebär händelser som skulle kunna leda till ett 

tillbud eller en negativ händelse. 

Risk- och avvikelsehantering används i det systematiska patientsäkerhetsarbetet för att 

utveckla säkerheten genom att vårdgivaren och organisationen arbetar systematiskt med 

rapporter av tillbud, negativa händelser och risker för att öka vårdkvaliteten (Burkoski, 2007; 

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap.3, 3 §; Pham, Girard & Pronovost, 2013). Risk- 

och avvikelsehantering kan leda till att organisationer får en ökad medvetenhet och kunskap 

om de brister som identifierats samt vilka kvalitetsförbättringar som behöver genomföras för 

att hantera riskerna så att det patientsäkra arbetet inte äventyras (Milligan och Dennis, 2004; 

Pham et al., 2013; Sujan, 2015).  

Sjuksköterskors ansvar i avvikelsehanteringen är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 

kap. 6, 4§) att rapportera risker för vårdskador och händelser som lett eller kunnat leda till en 

vårdskada. Detta innebär att sjuksköterskor har en lagstadgad skyldighet att rapportera 

avvikande händelser till vårdgivaren. Exempel på händelser som skall rapporteras är enligt 

Öhrn (2017) tillbud och negativa händelser, fall, brister i omvårdnaden, 
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läkemedelsförväxlingar och felaktig läkemedelshantering samt vårdrelaterade infektioner. 

Även bristande arbetsrutiner och otillräckliga resurser samt klagomål från patienter är 

händelser som bör rapporteras. Det är vårdgivarens ansvar att rutiner för rapportering finns. 

Om patienter drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada skall en anmälan 

enligt lex Maria göras (HSLF-FS 2017:41). Det innebär att vårdgivaren anmäler skadan till 

inspektionen för vård och omsorg (IVO) som gör en mer omfattande utredning av händelsen. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor kunna kritiskt reflektera över 

och utveckla en god och säker vårdmiljö samt ha en medvetenhet kring risker i vården och 

hur riskerna kan minskas eller undvikas. Eftersom vårdskador leder till ett minskat 

välbefinnande och ökat lidande för patienter (Harrison et al., 2015; Soop, Fryksmark, Köster 

& Haglund, 2009) är det viktigt att sjuksköterskor rapporterar både risker och avvikelser. 

Trots en lagstiftad skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta patientsäkert och 

genomföra en säker vård finns ett stort mörkertal i antalet händelser som rapporteras (Barach 

& Small, 2000; Öhrn, Olai, Rutberg, Nilsen, & Tropp, 2011). Danielsson (2015) beskriver att 

endast 40 procent av sjuksköterskor är benägna att rapportera risker och avvikelser.  

För att i framtiden medvetet kunna arbeta med patientsäkerhet och säkerställa att 

sjuksköterskor tar sitt ansvar genom avvikelserapportering krävs kunskap om vad som kan 

påverka sjuksköterskors benägenhet att rapportera avvikelser. Därför har vi valt att undersöka 

vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors avvikelserapportering för att skapa en djupare 

förståelse till varför sjuksköterskor väljer att göra eller inte göra en avvikelserapport. Genom 

att undersöka detta problemområde kan patienters onödiga lidande och kostnaderna för hälso-

och sjukvården minska. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om 

faktorer som påverkar sjuksköterskors avvikelserapportering.  

Frågeställningar: 

Vilka faktorer främjar sjuksköterskors avvikelserapportering? 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskor från att göra en avvikelserapportering?  

 

Metod 

Metoden som valdes var en integrerad litteraturöversikt med stöd av Whittemore och Knafl 

(2005) där både kvalitativa och kvantitativa källor användes för att skapa en översikt av 

aktuell kunskap inom området.  
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Litteratursökning 

En systematisk sökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa databaser 

valdes eftersom vetenskaplig litteratur inom området omvårdnad söktes. CINAHL är en 

databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad och PubMed är en 

databas som innehåller vetenskaplig litteratur inom bland annat omvårdnad och medicin (jmf. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 80–81). Sjuksköterskor inom all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet för vuxna i studien inkluderades. Översiktsartiklar exkluderades 

eftersom dessa skulle kunna innehålla artiklar som redan inkluderats i studien vilket kunnat 

leda till en upprepning av redan befintligt resultat. Andra exklusionskriterier i studien var 

barnsjukvård, tvångsvård, arbetsskador hos vårdpersonalen. Exkludering gjordes även av 

rapportering av händelser om barn som far illa och våld i nära relationer eftersom dessa inte 

orsakats av sjukvården. 

Enligt Östlundh (2012, s.74) kan avgränsningar användas för att sortera bort de artiklar som 

inte är intressanta för studien och således underlätta urvalet. Avgränsningar som användes   

var engelsk text, fulltext, vara publicerade efter år 2000 samt artiklar som var peer reviewed 

(endast i CINAHL). Willman et al. (2011, s. 72–73) beskriver att Booleska sökoperatorer kan 

användas för att antingen bredda eller avgränsa sökningen. Sökoperatorn AND användes för 

att kombinera olika söktermer och avgränsa sökningen till ett mer specifikt område och 

sökoperatorn OR användes för att bredda sökningen då den visar någon av eller samtliga 

söktermer. En första sökning gjordes där söktermer som användes var patient safety, nurse 

och reporting vilka kombinerades med sökoperatorn AND. Eftersom ett flertal artiklar från 

vår första sökning uteslöts då de handlade om patientsäkerhet i stort och därför inte svarade 

mot syftet gjordes en andra sökning. Söktermer som användes vid denna sökning var incident 

report*, error report*, event report*, mandatory report*, nurs* och barriers. Willman et al. 

(2011, s. 76) beskriver att trunkering med en asterisk (*) på slutet av söktermer används för 

att få med alla olika ändelser. Sökningarna i databasen CINAHL presenteras i tabell 1 och 

sökningen i PubMed presenteras i tabell 2. 

Enligt Östlundh (2012, s. 73–74) måste resultatet av sökningen analyseras och revideras ett 

flertal gånger. Således gjordes ett första urval där titlarna lästes för att sortera bort de artiklar 

som inte var intressanta och de artiklar vars titel svarade mot syftet valdes ut. Därefter lästes 

abstrakten igenom för att se om dessa svarade mot syftet och de artiklar vars abstrakt inte 

svarade mot syftet gallrades bort. Totalt valdes 137 artiklar utifrån abstrakt. Dessa artiklar 
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lästes sedan i sin helhet för att vidare identifiera och förfina valet av artiklarna och för att få 

sammanhängande innehåll till den senare analysen. Totalt valdes 26 artiklar som svarade mot 

syftet och uppsatta inklusions- och exklusionskrieterier ut för kvalitetsgranskning och analys. 

En översikt av artiklar som ingår i analysen presenteras i bilaga 1. 

Tabell 1 Litteratursökning  

Syftet med sökningen: att sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors 

avvikelserapportering  

 CINAHL 2018 01 22 Begränsningar: English language, peer reviewed, full text, 

publication date 2000 01 01 – 2018 12 31  

Söknr   *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  MM  Patient safety  8640    

2  FT  Reporting  26 050    

3  FT  Nurse  146 288    

4    1 AND 2  496    

5    3 AND 4  133  10  

CINAHL 2018 02 06 Begränsningar: English language, peer reviewed, full text, 

publication date 2000 01 01 – 2018 12 31, exclude Medline records, 

1  FT  Incident report* (**)  913    

2  FT  Error report*  332    

3  FT  Event report*  952    

4  FT  Mandatory report*  664    

5    1 OR 2 OR 3 OR 4  2661    

6  FT  Nurs*  133053    

7    5 AND 6  624    

8  FT  Barriers  11962    

9    7 AND 8  27  3  

*FT – fritextsökning, *MM -  Exact Major Subject Heading, **Trunkering    
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Tabell 2 Litteratursökning  

Syftet med sökningen: att sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors 

avvikelserapportering  

 PubMed 2018 01 22 Begränsningar: English language, full text, publication date 2000 

01 01 – 2018 12 31  

Söknr   *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  FT  Reporting  114 236    

2  MeSH  Patient safety  5553    

3    S1 AND S2  511    

4  FT  Nurse  143 897    

5    3 AND 4  89  4  

PubMed 2018 02 06 Begränsningar: English language, full text, publication date 2000 

01 01 – 2018 12 31  

1  FT  Incident report* (**)  1309    

2  FT  Error report*  544    

3  FT  Event report*  1870    

4  FT  Mandatory report*  1912    

5    1 OR 2 OR 3 OR 4  5439    

6  FT  Nurs*  334419    

7    5 AND 6  981    

8  FT  Barriers  85159    

9    7 AND 8  75  9  

*FT – fritextsökning, *MeSH – Medical Subject Headings, **Trunkering  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av valda kvantitativa (n=13) och kvalitativa (n=12) artiklar gjordes 

enligt Willman et al. (2011, s. 173–176) med protokoll för respektive metod där kvaliteten 

graderas som låg, medel eller hög. Den artikel som gjordes med mixad metod bedömdes med 

båda protokollen för kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2011, s, 173–176) och 

bedömdes ha medel kvalitet. Eftersom de kvantitativa artiklarna som valdes till analysen var 

enkätstudier har granskningsprotokollet för kvantitativa artiklar modifierats och anpassats. 

Delar som inte var relevanta för studien såsom intervention, randomiseringsförfarande och 
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blindning uteslöts. För både kvantitativa och kvalitativa artiklar gjordes kvalitetsgraderingen 

med hjälp av procentindelning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) där 60–69 

procent motsvarar låg kvalitet, 70–79 procent motsvarar medel kvalitet och 80–100 procent 

hög kvalitet. Alla frågor med positiva svar fick ett poäng och svar med negativa eller 

inadekvata svar fick noll poäng. För att kunna räkna ut procentsatsen för respektive artikel 

räknades antalet positiva svar ihop och dividerades därefter med summan av det totala 

poänggivande svaren.  

 

Analys 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) består analysen av fyra steg: reduktion av data, skapande 

av översiktstabell/matris, att göra jämförelser samt att dra slutsatser och verifiera. 

Datareduktion gjordes genom att data klassificerades i två förbestämda undergrupper, dessa 

undergrupper utgick från studiens frågeställningar "faktorer som hindrar sjuksköterskors 

avvikelserapportering" och "faktorer som främjar sjuksköterskors avvikelsehantering". Varje 

primärkälla lästes ett flertal gånger av båda författarna och sedan extraherades data som 

svarade mot syftet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) behövs en översikt för varje 

undergruppsklassifikation. Således skapades två matriser, en för varje undergrupp. Faktorer 

sorterades utifrån likheter och olikheter för att tydligare kunna visualisera mönster för fortsatt 

tolkning. Varje faktor blev tilldelad en färgkod som representerade innehållet. Utifrån dessa 

gjordes sedan en jämförelse för att identifiera mönster och skapa kategorier. Därefter kunde 

slutsatser dras som verifierades genom en återgång till primärkällorna för att kontrollera 

överensstämmelse med innehållet i dessa och säkerställa att data inte feltolkats.  

 

Resultat 

Totalt 26 artiklar ingick i litteraturstudien. Resultatet är indelat i en generell och specifik del. 

Det generella resultatet beskriver artiklarnas karakteristika och det specifika resultatet 

beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskors avvikelserapportering. 
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Generella resultat 

Artiklar från 15 länder ingick i litteraturstudien (tabell 3). Metoder som användes i artiklarna 

var mixad metod, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Artiklarna som ingick i analysen 

(bilaga 1) var publicerade mellan årtalen 2004–2017 (figur 1). 

Tabell 3 Antal artiklar per land  

Land  Antal artiklar 

Iran  6  

Kanada  3  

Australien  2  

Brasilien  2  

Sydkorea  2  

USA  2  

England  1  

Förenade Arabemiraten  1  

Israel  1  

Jordanien  1  

Norge  1  

Schweiz  1  

Sverige  1  

Taiwan  1  

Turkiet  1  

Totalt antal artiklar  26  

 

 

Figur 1 Antal artiklar per år 

Specifika resultat 

Matris över artiklar som ingår i respektive huvudkategori (tabell 4). Analysen resulterade i 

fyra huvudkategorier för faktorer som hindrar sjuksköterskors avvikelserapportering: 
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arbetsmiljö, händelsen, känslor och hantering av avvikelserapporter (tabell 5). Tre 

huvudkategorier för faktorer som främjar sjuksköterskors avvikelserapportering 

identifierades: arbetsmiljö, händelsen och hantering av avvikelserapporter (tabell 6).  

Tabell 4 Matris över artiklar som ingår i respektive huvudkategori 
Artiklar Faktorer som hindrar Faktorer som främjar 

 Arbets

miljö 

Händel

sen 

Känslor Hantering 

av 

avvikelsera

pporter 

Arbetsm

iljö 

Händel

sen 

Hanterin

g av 

avvikelser

apporter  

Abdi et al. (2015) X X X X  X  

AbuAlRub et al. 

(2015) 
X X X   X  

Alqubaisi et al. 

(2016) 
X X X X  X  

Bahadori et al. (2013) X   X    

Bayazidi et al. (2012) X X X  X  X 

Blegen et al. (2004) X X X   X  

Camargo Tobias, 

Queiroz Bezerra & 

Moreria et al. (2016) 

  X X    

Camargo Tobias et al. 

(2016) 
 X X   X  

Currie & Richens 

(2009) 
X  X X    

Evans et al.  (2005) X X    X  

Ewertsson et al. 

(2015) 
X  X     

Hartnell et al. (2012) X  X X X  X 

Hashemi et al. (2012) X X X X X  X 

Kagan & Barnoy 

(2013) 
X      X 

Kim et al. (2007) X X  X    

Kingston et al. (2004) X  X X   X 

Koehn et al. (2016)  X   X X  

Moon Sook & 

Kyoung Ja (2017) 

X       

Peyrovi et al. (2016) X  X X    

Pfeiffer et al. (2013)   X  X  X 

Polisena et al. (2015) X  X X   X 

Poorolajal et al. 

(2015) 

X  X     

Soydemir et al. 

(2017) 

X X X X    

Waters et al. (2012) X  X X    

Windsvold Prang & 

Jelsness-Jørgensen 

(2014) 

X    X X X 

Yung et al.  (2016)  X  X    
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Faktorer som hindrar 

Arbetsmiljö 

Tidsbrist uppgavs vara ett stort hinder till att skriva avvikelserapporter, många beskrev att 

rapporteringen tog för mycket tid (Alqubaisi, Tonna, Strath & Stewart, 2016; Bayazidi, 

Zarezadeh, Zamanzadeh & Parvan 2012; Ewertsson, Gustafsson, Blomberg, Holmström & 

Allvin, 2015; Hartnell, MacKinnon, Sketris & Fleming, 2012; Polisena, Gagliardi & Clifford, 

2015; Windsvold Prang och Jelsness-Jørgensen, 2014).  

Sjuksköterskor undvek att rapportera avvikelser eftersom de kunde leda till en ökad 

arbetsbelastning (Hartnell et al., 2012; Hashemi, Nasrabadi och Asghari, 2012; Waters, Hall, 

Brown, Espezel & Palmer, 2012). Waters et al. (2012) beskrev också att sjuksköterskor var 

utmattade till följd av den höga arbetsbelastningen och att de inte orkade rapportera de 

avvikande händelserna. Evans et al. (2005) beskrev att sjuksköterskor till följd av en hög 

arbetsbelastning glömmer bort att rapportera. 

Sjuksköterskor undvek att rapportera sina kollegors misstag (Hartnell et al., 2012). Abdi, 

Delgoshaei, Ravaghi, Abbasi och Heyrani (2015) nämnde att sjuksköterskor undvek att 

rapportera äldre kollegor. Andra orsaker som angavs var att de ville skydda kollegor som 

Tabell 5 Översikt av huvudkategorier och underkategorier för faktorer som hindrar 

sjuksköterskors avvikelserapportering 

Faktorer Huvudkategorier Underkategorier 

 

 

Hindrande 

Arbetsmiljö Tidsbrist och hög 

arbetsbelastning 

Sjuksköterskors attityder 

Organisationens och 

ledningens förhållningssätt 

Händelsen Typ av händelse 

Allvarlighetsgrad 

Känslor Rädsla 

Skuld  

Skam 

 Hantering av 

avvikelserapporter 

Kunskap och utbildning 

Rutiner och återkoppling 
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begått misstag (Soydemir, Seren Intepeler & Mert 2017) och inte såra dem (AbuAlRub, Al-

Akour & Alatari, 2015). Alqubaisi et al. (2016) och Waters et al. (2012) menade att 

rapporteringen kunde påverka goda intraprofessionella relationer till kollegor. 

Statusskillnader och hierarkisk kultur på avdelningar bidrog till att personer med lägre status 

inte vågade rapportera de som var högt uppsatta då de trodde att det kunde leda till 

konfrontationer (Alqubaisi et al., 2016; Bahadori et al., 2013; Kagan & Barnoy, 2013; Kim, 

An, Kim & Yoon, 2007). 

 Currie och Richens (2009), Hartnell et al. (2012) och Hashemi et al. (2012) beskrev att 

sjuksköterskor uppgav att de inte tyckte att rapportering var deras ansvar. Sjuksköterskor såg 

avvikelserapportering som lönlös då tidigare rapportering som gjorts inte lett till någon 

förändring (Abdi et al., 2015; AbuAlRub et al., 2015; Currie & Richens, 2009; Hartnell et al., 

2012; Kingston, Evans, Smith & Berry, 2004; Peyrovi, Nikbakht Nasrabadi & Valiee, 2016; 

Soydemir et al., 2017). 

Hur ledningen betedde sig gentemot de sjuksköterskor som begått ett misstag hade en stor 

inverkan på sjuksköterskors rapportering. Ett dåligt bemötande (Blegen et al., 2004; Peyrovi 

et al., 2016) och ett bristande stöd från ledningen för den som begått misstaget (Peyrovi et al. 

2016; Poorolajal, Rezaie och Aghighi, 2015; Soydemir et al., 2017; Windsvold Prang och 

Jelsness-Jørgensen, 2014) bidrog till att sjuksköterskor hellre valde att undanhålla misstag än 

att rapportera dem. Hashemi et al. (2012) beskrev att sjuksköterskor upplevde ledningens 

agerande som inadekvat i och med att ledningen bemötte fel som begåtts av misstag och 

avsiktliga fel på samma sätt vilket gjorde att de inte ansåg att det var någon mening att 

rapportera felen. 

En organisation som letade efter syndabockar (Bahadori et al., 2012; Hashemi et al., 2013) 

och lade skuld på individen istället för på systemet (Bayazidi et al., 2012; Soydemir et al., 

2017) bidrog till att sjuksköterskor inte rapporterade. Bahadori et al. (2012) och Hashemi et 

al. (2013) beskrev att det fanns en kultur där personer namngavs, beskylldes och skämdes ut 

vid avvikande händelser. Moon Sook och Ja Kim (2017) samt Kagan och Barnoy (2013) såg 

en direkt statistisk signifikant korrelation mellan patientsäkerhetskultur och sjuksköterskors 

attityder till att rapportera risker och avvikelser. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att tidsbrist, arbetsbelastning, sjuksköterskors attityder, 

beteende hos organisation och ledning samt statusskillnad och hierarki var faktorer i 

arbetsmiljön som hindrade sjuksköterskors avvikelserapportering. 
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Händelsen  

Typ av händelse som inträffade påverkade om sjuksköterskor valde att göra en 

avvikelserapport eller inte. Läkemedelsrelaterade risker och tillbud ansågs inte vara viktiga 

att rapportera och rapporterades mer sällan enligt AbuAlRub et al. (2015) och Evans et al. 

(2005). I Winsvold Prang och Jelsness-Jørgensen (2014) framkom det att sjuksköterskor 

ansåg att utebliven vård såsom att patienter inte fick duscha eller komma upp från sängen var 

mindre viktigt att rapportera i jämförelse med att ett läkemedel gavs till fel patient. Enligt 

AbuAlRub et al. (2015) och Evans et al. (2005) ansåg sjuksköterskor att vårdrelaterade 

infektioner, postoperativ djup ventrombos och brott mot tystnadsplikten var mindre viktiga 

att rapportera och rapporterade dessa mer sällan. Bayazidi et al. (2012) beskrev att 

sjuksköterskor såg medicinska fel som oviktiga att rapportera.  

Allvarlighetsgraden på händelsen avgjorde om avvikelserapporter skrevs av sjuksköterskor. 

Enligt AbuAlRub et al. (2015), Alqubaisi et al. (2016), Blegen et al. (2004), Evans et al. 

(2005) och Kim et al. (2007) rapporterades risker sällan eller aldrig och tillbud rapporterades 

mer sällan än negativa händelser (Abdi et al., 2015; AbuAlRub et al., 2015; Bayazidi, et al., 

2012; Camargo Tobias, Queiroz Bezerra, de Brito Paranaguá & de Camargo Silva, 2016; 

Hashemi et al., 2012; Kim et al., 2007; Koehn, Ebright & Draucker, 2016; Soydemir et al., 

2017; Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014; Yung, Yu, Chu, Hou & Tang, 2016).  

Sammanfattningsvis visade resultatet att typ av händelse och allvarlighetsgraden på 

händelsen hindrade sjuksköterskors avvikelserapportering. 

Känslor 

Sjuksköterskors känslor var en faktor som identifierades som ett hinder för rapportering av 

avvikelser. Pfeiffer, Briner, Wehner & Manser (2013) såg att rädsla hade en direkt negativ 

påverkan på avvikelserapportering. Artiklar beskrev rädsla för konsekvenser såsom straff 

(Abdi et al., 2015; Bayazidi et al.,2012; Polisena et al., 2015), förlust av anställning (Hashemi 

et al., 2012; Poorolajal et al., 2015; Soydemir et al., 2017), förlust av ekonomi (Hashemi et 

al., 2012) och disciplinära eller rättsliga åtgärder (AbuAlRub et al., 2015; Hartnell et al., 

2012; Hashemi et al., 2012; Peyrovi et al., 2016; Polisena et al., 2015; Soydemir et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskrev även rädsla för vem som kunde ta del av rapporten (AbuAlRub et al., 

2015) och att felen registrerades och sparades till framtiden (Camargo Tobias, Queiroz 

Bezerra, Alves Moreira, de Brito Paranaguá & de Camargo Silva, 2016; Camargo Tobias et 

al., 2016). Sjuksköterskor kände rädsla för sitt professionella rykte (Alqubaisi et al., 2016; 
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Hartnell et al., 2012; Peyrovi et al., 2016), att bli sedd som inkompetent samt rädsla för att 

patienter och kollegor skulle se ner på dem (Blegen et al., 2004; Hartnell et al., 2012; 

Soydemir et al., 2017; Waters et al., 2012).  

Rädsla för att bli beskylld för det inträffade (Kingston et al., 2004; Soydemir et al., 2017; 

Waters et al., 2012) och att stämplas som förövare (Peyrovi et al., 2016) beskrevs som 

bidragande faktorer till att inte rapportera avvikelser. Sjuksköterskor valde att inte rapportera 

avvikelser av rädsla för att bli sedd som en bråkmakare (Currie & Richens, 2009) eller 

visselblåsare (Soydemir et al., 2017). Andra hindrande faktorer var rädsla för att bli förtalad 

(Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen, 2014) och förlust av ära och värdighet (Hashemi et 

al., 2012). Ewertson et al. (2015) beskrev att sjuksköterskor inte rapporterade avvikelser 

eftersom de skämdes för felet de begått. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att känslor av rädsla, skuld och skam var faktorer som 

hindrade sjuksköterskors avvikelserapportering. 

 

Hantering av avvikelserapporter 

Sjuksköterskor menade att det fanns kunskapsluckor i grundutbildningen till sjuksköterska 

(Hashemi et al., 2012) och på sjuksköterskors arbetsplatser (Currie & Richens, 2009) om hur 

rapporteringssystem skulle användas. Hartnell et al. (2012), Kingston et al. (2004), Polisena 

et al. (2015), Waters et al. (2012) och Yung et al. (2016) beskrev att sjuksköterskor upplevde 

att rapporteringssystemen var för komplicerade att använda.  

Sjuksköterskor beskrev att det fanns bristande rutiner och okunskap kring vad som skulle 

rapporteras (Alqubaisi et al., 2016; Bahadori et al., 2013; Currie & Richens, 2009; Hartnell et 

al., 2012; Kim et al., 2007; Soydemir et al., 2017). Även hur rapporteringen gjordes och till 

vem det skulle rapporteras (Camargo Tobias, Queiroz Bezerra, Alves Moreria et al., 2016) 

var faktorer som påverkade avvikelserapporteringen.  

Brist på återkoppling vid tidigare utförd avvikelserapportering beskrevs som en bidragande 

orsak till att sjuksköterskor valde att inte rapportera. I stället för att följa upp och lära av 

misstag som gjorts valde ledningen att inte utreda roten till problemet (Abdi et al., 2015; 

Peyrovi et al., 2016; Soydemir et al., 2017). 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att okunskap och bristande rutiner kring rapportering, 

systemet i sig och brist på återkoppling var faktorer som hindrade sjuksköterskors 

avvikelserapportering. 

 

Faktorer som främjar 

 

 

Arbetsmiljö 

En faktor som främjade sjuksköterskors avvikelserapportering var att kulturen på avdelningen 

var positiv till rapportering enligt Koehn et al. (2016). För att få fler sjuksköterskor att 

rapportera avvikelser måste skrämmande atmosfärer på arbetsplatserna elimineras enligt 

Bayazidi et al. (2012), Hashemi et al. (2012) och Pfeiffer et al. (2013). Hashemi et al. (2012) 

menade också att det var viktigt för sjuksköterskor att alla som varit inblandade i händelsen 

delade ansvaret och att ingen smet från det.  

Hartnell et al. (2012), Hashemi et al. (2012) samt Windsvold Prang och Jelsness-Jørgensen, 

(2014) beskrev att en främjande faktor var att sjuksköterskor ansåg att rapportering tillhörde 

deras profession och därför var deras ansvar. Koehn et al. (2016) beskrev även att 

sjuksköterskor valde att rapportera risker, tillbud och negativa händelser eftersom att 

ledningen och organisationen förväntade sig att sjuksköterskor skulle rapportera.  

Tabell 6 Översikt av huvudkategorier och underkategorier för faktorer som främjar 

sjuksköterskors avvikelserapportering 

Faktorer Huvudkategorier Underkategorier 

Främjande 

Arbetsmiljö Stödjande organisation och 

ledning 

Sjuksköterskors ansvar  

Händelsen Typ av händelse 

Allvarlighetsgrad 

Hantering av 

avvikelserapporter 

Kunskap och utbildning 

Rutiner  

Återkoppling 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att faktorer i arbetsmiljön som främjade sjuksköterskors 

avvikelserapportering var en stödjande organisation och ledning, sjuksköterskors attityder 

och en förväntan på att sjuksköterskor skulle rapportera.  

 

Händelsen  

Läkemedelsrelaterade tillbud som krävde korrigering, tillbud som orsakats av medicinteknisk 

utrustning och felbehandlingar rapporterades ofta eller alltid av sjuksköterskor enligt 

AbuAlRub et al. (2015) och Evans et al. (2005). AbuAlRub et al. (2015) såg även att trycksår 

var en händelse som rapporterades ofta. Fall rapporterades ofta eller alltid (AbuAlRub et al., 

2015; Blegen et al., 2004; Evans et al., 2005; Koehn et al., 2016; Windsvold Prang & 

Jelsness-Jørgensen, 2014), framförallt fall som lett till patienter skadat sig enligt AbuAlRub 

et al. (2015), Blegen et al. (2004) och Evans et al. (2005).  

Negativa händelser rapporterades alltid eller ofta (Abdi et al., 2015; AbuAlRub, 2015; 

Alqubaisi, 2016; Camargo Tobias et al., 2016).  

Sjuksköterskor var mer benägna att rapportera avvikande händelser om de var kopplade till 

kvalitetsindikatorer exempelvis program för att förebygga fall (Koehn et al., 2016; 

Windsvold Prang och Jelsness-Jørgensen, 2014). Samma orsak angavs vara anledning till att 

rapportera urinvägsinfektioner (Koehn et al.,2016) och andra typer av infektioner (Windsvold 

Prang och Jelsness-Jørgensen, 2014). Avvikelser som ingen kunde beskyllas för 

rapporterades i högre utsträckning än händelser som kunde vara orsakade av mänskliga 

faktorer då personalen ville skydda varandra (Alqubaisi, 2016). 

Sammanfattningsvis visade resultatet att allvarlighetsgraden på händelsen, typ av händelse 

och koppling till kvalitetsindikatorer var faktorer som främjade sjuksköterskors 

avvikelserapportering. 

 

Hantering av avvikelserapporter 

Hashemi et al. (2012) samt Kagan och Barnoy (2013) beskrev att kunskap och utbildning 

hade en positiv effekt på sjuksköterskors avvikelserapportering och att sjuksköterskor med 

högre utbildning rapporterade mer än sjuksköterskor som hade en lägre utbildning. Tydlighet 

och utbildning om vilka händelser som skulle rapporteras, hur, var och till vem rapportering 
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gjordes samt varför rapportering skulle göras främjade avvikelserapportering (Hartnell et al., 

2012; Hashemi et al., 2012; Pfeiffer et al., 2013; Polisena et al., 2015). Hashemi et al. (2012) 

beskrev att rapportering främjades av att sjuksköterskor hade kunskap om vad det innebar för 

patienter att rapportering gjordes. 

Ett rapporteringssystem som var lätt att använda, tidseffektivt (Hartnell et al., 2012; Kingston 

et al., 2004) och möjliggjorde konfidentialitet och anonymitet (Bayazidi et al., 2012; Hashemi 

et al., 2012; Pfeiffer et al., 2013) kunde främja sjuksköterskors avvikelserapportering.  

Hartnell et al. (2012), Kingston et al. (2004) och Polisena et al. (2015) beskrev att direkt och 

relevant återkoppling på avvikelserapporter kunde bidra till en ökad motivation och vilja att 

rapportera avvikelser. Om organisationen och ledningen tog till sig av händelser och lärde av 

misstag för att förbättra verksamheten kunde det leda till att sjuksköterskor rapporterade 

avvikelser (Bayazidi et al., 2012; Hashemi et al., 2012; Windsvold Prang & Jelsness-

Jørgensen, 2014).  

Sammanfattningsvis visade resultatet att kunskap och utbildning, effektiva system, 

anonymitet samt återkoppling och uppföljning med förbättringar var faktorer som främjade 

sjuksköterskors avvikelserapportering. 

  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om faktorer som påverkar sjuksköterskors 

avvikelserapportering. Sammanfattningsvis visade resultatet att arbetsmiljö, händelsen i sig, 

hantering av avvikelserapporter och känslor påverkade huruvida sjuksköterskor gjorde en 

avvikelserapportering.  

Faktorer inom arbetsmiljön som ansågs vara hindrande var tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

Kavanagh (2017) beskriver att en hög arbetsbelastning och intensiv arbetsmiljö även kan leda 

till utmattning, vilket kan leda till distraktioner och vara en bidragande orsak till att 

avvikelser inträffar. Sjuksköterskor måste ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva en 

patientsäker vård och Bergqvist Månsson (2016) menar att säkerhetstänkande måste 
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genomsyra även hur vården är organiserad och bemannad. En bristande bemanning och hög 

arbetsbelastning kan bidra till att sjuksköterskor väljer att lämna yrket vilket i sin tur leder till 

en brist på erfarna sjuksköterskor och förlust av kompetens (Socialstyrelsen, 2018). Jangland, 

Nyberg och Yngman-Uhlin (2017) menar att förlust av kompetens innebär ett hot mot 

vårdkvaliteten och ett hinder för säker vård. Detta eftersom erfarna sjuksköterskor besitter 

förmåga att identifiera tidiga varningstecken samt kan diskutera och argumentera för beslut 

som tas på ronder. För att uppnå god vård krävs tillgång till erfarna sjuksköterskor som kan 

vägleda och övervaka nyutexaminerade sjuksköterskor. Om oerfarna sjuksköterskor inte får 

den handledning de behöver kan kompetensen på avdelningar påverkas och ge en försämrad 

patientsäkerhet (Jangland et al., 2017; Socialstyrelsen, 2018). Bristande kompetens kan 

således leda till att patienter utsätts för osäker vård och ett ökat lidande.  

I resultatet framkom att bemötande och agerande hos organisation och ledning, bristande stöd 

och individsyn istället för systemsyn var faktorer som hindrade sjuksköterskors 

avvikelserapportering. Att organisationen har individsyn på rapportering innebär att 

de skuldbelägger antingen personen som skrivit rapporten eller att de söker efter någon att 

lägga skulden på för den inträffade händelsen enligt Reason (2000). Ett sådant 

förhållningssätt kan resultera i att personal känner sig osäkra, rädda och tvivlar på att 

rapportera då de inte vill uppleva detta bemötande från organisationen och ledningen. 

Sjuksköterskor kan istället välja att undanhålla och be sina kollegor om hjälp istället för att 

rapportera händelsen till ledningen.  

 

Faktorer som i resultatet av litteraturstudien ansågs vara främjande var att organisationen var 

stödjande och uppmuntrade individer som begått misstag att rapportera dessa samt en 

eliminering av skrämmande atmosfär där individer hotas och beskylls.  Motsatsen till 

individsyn är systemsyn, vilket innebär att organisationen erkänner sina anställda som 

människor, att misstag kan ske och att misstag ses som konsekvenser av de 

arbetsförhållanden som de anställda arbetar under. En organisation med systemsyn arbetar 

tillsammans med personalen för att genomföra förändringar i systemet istället för att lägga 

skulden på individer (Reason, 2000). Att organisationen tillämpar en systemsyn kan bidra till 

att skapa en arbetsmiljö där sjuksköterskor känner sig trygga med att rapportera. Detta 

eftersom organisationens bemötande och förhållningssätt gentemot både de som rapporterar 

och de som begått ett misstag har en direkt påverkan på sjuksköterskors attityd till 

rapportering och därmed hur patientsäkerheten utvecklas. 
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I resultatet framkom att typ av händelse och allvarlighetsgraden på händelsen påverkade om 

rapportering gjordes. Även om resultatet visade att negativa händelser var en faktor som 

främjade avvikelserapportering kan det inte ses som positivt att patienter skadas. Detta 

eftersom det leder till ett vårdlidande för patienter. Utöver vårdlidandet beskriver Eriksson 

(2015, s. 77–78) två andra former av lidande som kan uppstå i vården: sjukdomslidande och 

livslidande. Sjukdomslidandet är det lidande som orsakas av sjukdomen och dess behandling 

och livslidande är det lidande som upplevs i relation till det egna livet. Förutom ett 

vårdlidande som orsakas av den direkta vårdsituationen kan en allvarlig vårdskada leda till ett 

sjukdomslidande för patienter om denne får bestående men av händelsen. En allvarlig 

vårdskada kan även leda till ett livslidande eftersom hela personens livssituation påverkas av 

händelsen.  

 

För att undvika att patienter drabbas av en negativ händelse måste risker och tillbud 

identifieras och förebyggas innan de når fram till patienter. Rapportering av risker och tillbud 

är således en av de viktigaste preventiva åtgärderna sjuksköterskor kan göra för att skydda 

patienter från det lidande vårdskador orsakar. För att sjuksköterskor ska rapportera även 

risker behöver de dels ha kunskap om avvikelsehantering men framförallt en tillåtande 

rapporteringskultur på arbetsplatsen (Reason, 2000). Conerly (2007) menar att sjuksköterskor 

rapporterar även risker om kulturen till rapportering förändras. Detta eftersom en kultur som 

uppmuntrar, belönar, utbildar sin personal och har en öppen kommunikation med sina 

medarbetare leder till att sjuksköterskor vågar rapportera.  

Faktorer som verkade hindrande var att skuld lades på individen, rädsla för konsekvenser så 

som straff och negativa reaktioner från kollegor, ledare och patienter samt att bli sedd som 

inkompetent. Jeffs et al. (2007) menar att organisationens kultur påverkar hur ledningen 

bemöter och hanterar avvikelser och att det i sin tur formar beteendet hos individer. Därmed 

leder en kultur som är beskyllande med individsyn i stället för systemsyn till att individer 

känner rädsla för att personligen hållas ansvarig för händelsen med risk att straffas eller få sin 

professionella roll ifrågasatt (Alani, 2017; Jeffs et al., 2007; Zhao & Oliviera, 2006).  

 Rapportering kan främjas om organisationen har systemsyn eftersom det minskar risken att 

individer skuldbeläggs och personers rädsla inför rapportering minskar. Detta kan i sin tur 

leda till att sjuksköterskor väljer att rapportera risker och tillbud i verksamheten, något som är 

en förutsättning för en hög patientsäkerhet eftersom förbättringar inte kan ske utan en analys 

av rapporter. Nygren et al. (2013) menar att en organisationskultur som uppmuntrar 
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rapportering och undviker skuld är en av de viktigaste faktorerna för att kunna förbättra 

patientsäkerhet. Carlfjord, Öhrn och Gunnarson (2018) beskriver att förekomsten av en 

skuldbeläggande kultur som beskyller individer visserligen minskat men fortfarande är ett 

problem. Således dras slutsatsen att en bidragande orsak till den underrapportering som finns 

är att individer fortfarande får skulden för inträffade avvikelser och därför väljer att 

undanhålla dessa. 

I resultatet framkom att riktlinjer för vad som ska rapporteras, hur rapportering ska göras, 

utbildning för personal om avvikelsehantering och effektiva system främjar 

avvikelserapportering. Dock visar studier att det inte räcker med kunskap och effektiva 

rapporteringssystem för att rapportering ska främjas. Cooper et al. (2017) menar att även om 

personal har kunskap om avvikelserapportering så är sannolikheten låg för att den kommer att 

öka om kulturen på vårdenheten fortsätter att vara beskyllande och ha individsyn istället för 

systemsyn. Jeffs, Law och Baker (2007) menar att rapporteringssystemet i sig inte kommer 

att bidra till en ökad avvikelserapportering utan att det krävs en stödjande organisation som 

bidrar till att skapa en hög patientsäkerhetskultur.  

Enligt Socialstyrelsen (2017b) handlar patientsäkerhetskultur om de förhållningssätt och 

attityder till risker som finns hos individer i en grupp. Attityder och värderingar påverkar i sin 

tur hur personer i gruppen handlar och agerar. Det är organisationens och ledningens ansvar 

att skapa förutsättningar för en hög patientsäkerhetskultur. Dock har alla anställda ett ansvar 

att förbättra patientsäkerhetskulturen eftersom alla tillsammans skapar kulturen 

(Socialstyrelsen, 2017b). Feng, Bobay & Weiss (2008) identifierar sjuksköterskors 

värderingar, övertygelser och beteenden gentemot patientsäkerhet som ett övergripande mått 

på patientsäkerhetskulturen. Därför behöver personalen ha insikt i vilka normer, värderingar 

och oskrivna regler som finns på arbetsplatsen för att kunna skapa en hög 

patientsäkerhetskultur. Jeffs et al. (2007) beskriver att kollektiva värderingar och en syn på 

rapportering som norm bidrar till att främja avvikelserapportering. Genom att föregå med gott 

exempel i rapporteringsförfarandet kan sjuksköterskor således bidra till att annan personal 

agerar likadant. Förutom en ökad frekvens av rapportering bidrar en hög 

patientsäkerhetskultur till att färre avvikelser inträffade (Singer, Lin, Falwell, Gaba & Baker, 

2009). Således innebär en hög patientsäkerhetskultur att patientsäkerheten ökar och det 

onödiga lidandet för patienter minskar. 
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Kontinuerlig återkoppling och åtgärder utifrån rapporter var faktorer som främjade 

sjuksköterskors avvikelserapportering. Carlfjord, Öhrn & Gunnarsson (2018) menar att 

enbart rapportering inte kommer att förbättra patientsäkerheten. För att uppnå en hög 

patientsäkerhet måste rapporter följas upp med synliga åtgärder och tillsättande av resurser 

såsom ökad bemanning och budget. Att organisationen lär sig av misstag som skett kan leda 

till en ökad kunskap och högre vilja hos sjuksköterskor att rapportera (Alani, 2017; Jeffs et 

al., 2007). 

 

Metoddiskussion  

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att en tydlig beskrivning av problem och formulering 

av syfte är viktigt för att underlätta övriga steg i litteraturöversikten. Problem, syfte och 

frågeställningar formulerades därför innan arbetet med litteraturöversikten påbörjades.  

Enligt Henricson (2012, s. 473) kan validitet stärkas om syfte och frågeställningar blivit 

besvarade med den valda metoden. Vi anser att en integrerad litteraturöversikt passade för att 

svara på forskningsfrågan eftersom både sjuksköterskors personliga beskrivningar och 

befintlig statistik i ämnet sjuksköterskors avvikelserapportering framkom (Whittemore & 

Knafl, 2005). Henricson (2012, s. 473) menar även att validitet kan stärkas om sökning i flera 

databaser skett och att rätt söktermer använts. En styrka med studien var att en pilotsökning 

gjordes i databaserna CINAHL och PubMed för att undersöka den data som fanns att tillgå 

samt identifiera lämpliga söktermer till litteratursökningen. Eftersom engelskan inte har något 

enhetligt uttryck för risker eller avvikelser kan det diskuteras huruvida vi antagit en bråkdel 

av alla möjliga söktermer vilket kan vara en begränsning i studien. Två litteratursökningar i 

både CINAHL och PubMed gjordes för att få ett bredare och mer datarikt resultat. 

Whittemore och Knafl (2005) belyser vikten av att genomföra sökningar med fler än två 

sökstrategier, det vill säga att sökningen görs både via databaser och manuella sökningar för 

att hitta relevant litteratur. För att styrka validiteten i studien gjordes manuella sökningar i 

referenslistor på översiktsartiklar. Inga artiklar valdes på denna sökning eftersom de artiklar 

som ansågs relevanta redan hittats vid de systematiska sökningarna. För att identifiera 

faktorer som främjar sjuksköterskors avvikelserapportering genomfördes sökning med 

söktermen facilitators. Denna sökning resulterade i ett resultat av artiklar som redan valts i 

den andra sökningen, därför presenterades inte den sökningen. 
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Reliabiliteten i studien styrktes av en tydligt dokumenterad sökprocess med inklusions- och 

exklusionskriterier. Kvalitetsgranskning av valda artiklar ger en evidensvärdering som 

styrktes genom att kvalitetsgranskningen gjordes med stöd av kvalitetsgranskningsprotokoll 

för kvalitativa respektive kvantitativa metoder i Willman et al. (2011, s. 173–176). Eftersom 

att ingen av de kvantitativa studierna var randomised clinical trials (RCT) eller controlled 

clinical trials (CCT) modifierades protokollet för kvantitativ metod på så sätt att intervention 

samt, randomiseringsförfarandet, blindning av patienter, forskare och omvårdnadspersonal 

uteslöts. Alla artiklar som ingick i analysen hade fått etiskt godkännande från det aktuella 

institutets etiska kommitté. Vid kvalitetsgranskningen granskade båda författarna samtliga 

artiklar både var för sig och gemensamt vilket enligt Henricsson (2012, s. 473–474) stärker 

reliabilitet.  

Varje steg har dokumenterats och sparats för att kunna återgå till primärkällorna och verifiera 

överensstämmelse med dessa. Vidare har reliabiliteten styrkts genom att litteratursökningen 

är väldokumenterad och finns beskriven med både söktermer, inklusionskriterier, 

exklusionskriterier och även de begränsningar vi använt i sökningen, därför kan andra 

genomföra sökningen och hitta samma artiklar. Vid momentet datareduktion valde författarna 

att sitta på var sitt håll för att extrahera data ur primärkällorna och därefter träffas och 

gemensamt jämföra den data som extraherats. Genom att påbörja analysen på det sättet kunde 

författarna se om de extraherat samma data och därmed styrka reliabiliteten i arbetet 

(Henricson, 2012, s. 474). Vid jämförelse och kategorisering har en viss tolkning gjorts vilket 

innebär att kategorier skulle kunna komma att ändras om någon annan upprepade studien 

vilket kan begränsa reliabiliteten. Genom att ständigt återgå till originalkällorna för att 

verifiera att ingen feltolkning gjorts styrktes analysen och presentationen av resultatet. 

En styrka med studien är att resultatet var liknande i de flesta artiklarna och de flesta faktorer 

som identifierats styrks av flertalet artiklar. Resultatet från studien överensstämmer med 

resultat från andra studier i ämnet. En begränsning med denna studie är att flertalet artiklar 

kommer från länder där kulturen skiljer sig från den i Sverige och det finns även en skillnad 

mellan länder gällande rättssäkerhet och arbetsrätt varvid man kan fundera över huruvida 

rädslor för rättsliga påföljder eller förlust av anställning verkligen är relevant för 

sjuksköterskor som arbetar i Sverige. Vi anser därför att generaliserbarheten i denna studie är 

låg. 
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Slutsats 

För att förbättra morgondagens vård måste vi idag reflektera över det som hände igår. 

Avvikelserapportering är en förutsättning för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete eftersom 

det är genom sjuksköterskors avvikelserapportering som organisationen får kännedom om 

brister i verksamheten och kan påbörja ett preventivt arbete för att skydda patienter mot 

skada. Med en tillfredsställande bemanning, organisering av arbetet och tillåtande kultur 

anser vi att sjuksköterskors avvikelserapportering kan främjas. Att sjuksköterskor rapporterar 

risker och avvikande händelser leder på sikt till en ökad patientsäkerhet och därmed till ett 

minskat antal vårdskador. Därmed minskar även det onödiga lidandet för patienter. Förutom 

ett minskat lidande för patienter kan en minskning av vårdskador leda till att de pengar och 

resurser som kommuner och landsting behövt lägga på vårdskador kan användas på ett bättre 

sätt. Istället för att bekosta de extra vårddygn som patienter behövt för att tillfriskna kan dessa 

pengar kan användas till ökad bemanning och utbildning för befintlig personal. Detta leder i 

sin tur till ett mer patientsäkert arbete. En högre patientsäkerhet kan bidra till att vårdtider 

kortas ner, samhälleliga kostnader för sjukskrivning minskar och att patienter kan återgå till 

sitt liv tidigare än vad de skulle gjort om de drabbats av vårdskador.  

Eftersom ett stort antal artiklar i litteraturstudien kommer från kulturer som skiljer sig från 

den svenska anser vi att fler studier om faktorer som påverkar sjuksköterskors 

avvikelserapportering inom svensk hälso- och sjukvård behövs för att identifiera faktorer 

relevanta för en svensk kontext.    
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Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=26)   

Författare/

År/Land  

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod för 

datainsamling och 

analys 

Huvudfynd/faktorer som 

hindrar/främjar  

Kvalitet 

Abdi, et al. 

(2015), 

Iran  

Mixad 

metod 

18 

sjuksköterskor, 

24 läkare 

Enkätstudie och semi-

strukturerade intervjuer. 

Kvantitativ analys gjordes 

med SPSS 15.0 t-test och 

p-värde. Kvalitativ analys 

gjordes med 

ramverksanalys.  

 Rapportering av äldre kollegor 

gjordes inte. Motsägelsefulla 

beteenden hos chefer gällande 

behandling av olika händelser. 

Orättvis kultur.   

Medel 

AbuAlRub 

et al. 

(2015), 

Jordanien 

Kvantitativ 307 sjuksköter

skor, 

144 läkare  

Multicenter 

med enkätstudie. 

Analyserades med SPSS 

17.0. Deskriptiv statistik. 

Fisher's exakta test för 

undersökning av 

signifikanta skillnader.  

Upplevelse av att det inte var någon 

idé att rapportera nära-missar. Brist 

på återkoppling. Rädsla 

för disciplinära åtgärder. En 

uppfattning om att rapportering inte 

leder till förbättring. Oro över vem 

som är medveten om informationen 

i rapporten. Lönlöst att rapportera. 

Rapportering kan skada någon 

annan.   

Medel 

Alqubaisi et 

al. (2016), 

Förenade 

Arabemirat

en  

Kvalitativ 10 

sjuksköterskor, 

10 

farmaceuter, 9 

läkare  

Multicenter med 

semistrukturerade 

intervjuer. Analys gjordes 

med ramverksanalys med 

Theoretical Domains 

Framevork.  

Utebliven återkoppling. Vilken typ 

av händelse/vem som var ansvarig 

avgör om rapporter skrivs. 

Påverkan på interprofessionella 

relationer. Rädsla för att bli 

förflyttad. Tidsbrist. Svårigheter att 

fylla i formulären korrekt.   

Hög 

Bahadori et 

al. (2013), 

Iran 

Kvantitativ 83 sjuksköters

kor, kvinnor 

och män 

Enkätstudie. Statistiska 

test med t-test och chi-

square. ANOVA.  

Rädsla för konsekvenser, 

ledningsfaktorer och faktorer 

relaterade till processen att 

rapportera.   

Hög 

Bayazidi et 

al. (2012), 

Iran  

Kvantitativ 733 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män 

Enkätstudie. Analysen 

gjordes med SPSS. 

Deskriptiv statistisk med 

medelvärde, median och 

standardavvikelse.  

Skyller på individen istället för 

system. Rädsla för konsekvenser 

och straff om de rapporterade. 

Ingen ide att rapportera om ingen 

kom till skada, medicinska fel var 

inte viktiga, rapporter för 

medicinska fel tog lång tid att 

komplettera.  

 

Hög 

Blegen et 

al. (2004), 

USA 

 

Kvantitativ 1105 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män 

 Enkätstudie. 

Analyserades med 

faktoranalys.  

Vilken typ av händelse påverkade 

rapporteringen. Ledningens 

reaktion på fel och personliga 

upplevelser av kollegors 

uppfattning av dem efter 

händelsen.  

Hög 
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Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=26)   

Författare/

År/Land  

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod för 

datainsamling och 

analys 

Huvudfynd/faktorer som 

hindrar/främjar  

Kvalitet 

Camargo T

obias, 

Queiroz Be

zerra & 

Moreria et 

al. (2016), 

Brasilien  

Kvalitativ  117 sjuksköter

skor, kvinnor 

och män  

Deskriptiv explorativ 

metod. Analysen gjordes 

med deskriptiv, tematisk 

analys.  

Ingen standardiserad åtgärd för att 

bearbeta fel. Rädsla för 

konsekvenser.   

Hög 

Camargo T

obias et al. 

(2016), 

Brasilien 

Kvantitativ  117 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män  

Enkätstudie. Analysen 

gjordes med SPSS 18.0. 

Deskriptiv statistisk 

beskrivning.  

Upplevelse av att felen kan 

användas emot dem och sparas i 

deras personalfil.   

Hög 

 

Currie, L. & 

Richens, Y. 

(2009), 

England 

Kvalitativ 33 barnmorsko

r 

Fenomenologisk ansats 

med fokusgrupper. 

Analysen gjordes med 

transkribering, kodning 

och kategorisering av 

flera författare.  

Osäkerhet över vad som ska göras, 

rädsla att bli sedd som bråkmakare 

om de rapporterade. Ingen tanke på 

att rapportera. Ansåg att det inte var 

deras ansvar. Inga förändringar 

skedde.   

Medel 

Evans et al.  

(2005), 

Australien 

Kvantitativ 186 läkare, 

587 

sjuksköterskor 

Multicenter, 

tvärsnittsstudie i 

enkätform. Data 

analyserades med Fisher's 

exact test och intraklass 

korrelationskoefficient i 

programmet Stata 

Statistical software 7.0.   

Brist på återkoppling, uppfattning 

om att det inte var någon idé att 

rapportera nära-missar och att en 

hektisk arbetsdag gjorde att de 

glömde.   

Medel 

Ewertsson 

et al. 

(2015), 

Sverige  
 

Kvantitativ 113 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män  

Enkätstudie. Analys 

gjordes med deskriptiv 

statistik, medianvärde, 

medelvärde och kvartiler. 

Kruskal-Wallis test och 

Mann-Whitney test.  

Ont om tid, glömska och att de 

upplevde skam över händelsen.   

Hög 

 

Hartnell et 

al. (2012), 

Kanada 

Kvalitativ 7 farmaceuter, 

9 läkare, 14 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper med djupa 

intervjuer. Analyserades 

med tematisk analys.  

Fem teman identifierade som 

hinder för rapportering var: börda 

för individen, professionell 

identitet, brist på kunskap, 

organisatoriska faktorer, rädsla. 

Faktorer som motiverade 

sjuksköterskor att rapportera var: 

att skydda patienter, skyddad 

personal, att det tillhör yrket.  

Medel 

Hashemi et 

al. 
(2012), Iran 

Kvalitativ 115 sjuksköter

skor  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Analyserades med 

induktiv innehållsanalys.  

Rädsla för rättsliga åtgärder 

och jobbhot, rädsla för ekonomisk 

förlust, rädsla för värdighet, mindre 

kunskap, mindre kunskap om 

rapporteringssystemet, ovilja att 

Hög 
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Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=26)   

Författare/

År/Land  

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod för 

datainsamling och 

analys 

Huvudfynd/faktorer som 

hindrar/främjar  

Kvalitet 

acceptera ansvaret för felen. 

Konsekvenserna för patientsäkerhet 

var motivatorer. Dominant 

stödjande atmosfär, anonyma 

rapporteringssystem.   

Kagan & 

Barnoy 

(2013), 

Israel   

Kvantitativ 247 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män   

Enkätstudie. Analysen 

gjordes med Pearsons 

korrelationskoefficient, t-

test och 

regressionsanalys.  

Födelseplats, typ av händelse och 

utbildning.   

Hög 

 

Kim et al. 

(2007), 

Sydkorea 

Kvantitativ 886 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män  

Multicenterstudie i 

enkätform. SPSS 11.0, 

deskriptiv statistik. 

Envägs ANOVA 

undersökte potentiell 

relation mellan varje 

kategori. 

Vilken typ av händelse. Oro över 

att misstagen bokförs.  

Hög 

 

 

 

Kingston et 

al. (2004), 

Australien 

 

 

Kvalitativ 

 

 

14 läkare, 

19sjukskötersk

or  

 

 

Multicenter. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Analysen gjordes med 

tematisk kategorisering. 

NUD*IST mjukvara 

användes.  

 

 

Rädsla för straff efter händelse, 

svåra system. Misstro och ångest 

över rapporteringen. Rädsla för att 

bli beskylld och straffad. Mer 

effektiva rapporteringssystem utan 

hot och beskyllning, relevant 

återkoppling, leder till 

förbättringar.   

 

 

Medel 

Koehn et al. 

(2016), 

USA 

Kvalitativ 30 sjuksköters

kor, kvinnor 

Grounded Theory med 

individuella intervjuer. 

Analysen gjordes med 

konstant jämförelse av 

data.  

 Förväntan att rapportera vissa 

händelser. Inte undanhålla 

händelser på grund av rädsla för 

straff. Glömma bort att rapportera.   

Hög 

Moon Sook 

& Kyoung 

Ja (2017), 

Sydkorea 

Kvantitativ 182 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män  
 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. Analysen gjordes 

med deskriptiv statistik.  

Patientsäkerhetskultur, organisering 

av arbete och kommunikation om 

patientsäkerhet.   

Hög 

 

Peyrovi et 

al. (2016), 

Iran 

Kvalitativ 16 sjuksköters

kor, kvinnor 

och män 

Multicenter. Semistruktur

erade djupintervjuer. 

Traditionell 

innehållsanalys.  

Professionellt rykte, motverka 

stigmatisering, rädsla för 

konsekvenser (straff, rättsliga 

problem och dåligt uppförande från 

organisationen.) Osäkerhet och att i

nte undersöka roten till problemet. 

Hög 



33 
 

 

                                                                                                                                      Bilaga 1 

Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=26)   

Författare/

År/Land  

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod för 

datainsamling och 

analys 

Huvudfynd/faktorer som 

hindrar/främjar  

Kvalitet 

 

   

Pfeiffer et 

al. (2013), 

Schweiz 

Kvantitativ 546 

sjuksköterskor,

230 läkare  

Multicenterstudie i 

enkätform. Analysen 

gjordes med deskriptiv 

statistik med mjukvaran 

IBM SPSS AMOS 20.  

 Rädsla, subjektiv norm. Stöd hos 

ledaren. Psykologisk säkerhet. 

Svårighet att rapportera. Tillit till 

rapporteringsprogrammet. 

Rollidentitet.  

Medel 

 

 

Polisena et 

al. (2015), 

Kanada 

Kvalitativ 12 läkare, 4 

sjuksköterskor 

Grounded theory med 

semi-strukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

analys med induktiv 

ansats.  

Uppmuntrad eller förpliktigad att 

rapportera. Rädsla för 

konsekvenser och att förlora 

privilegier. Komplicerade system 

och tidskrävande. Oro över den 

professionella statusen.    

Hög 

Poorolajal 

et al.   
(2015), Iran 

Kvantitativ 65 läkare, 260 

sjuksköterskor, 

kvinnor och 

män   

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. Analysen gjordes 

med Chronbachs alpha 

koefficient. Chi-

squaretest användes för 

att bedöma korrelation 

mellan dikotoma 

variabler. 

Kunskapsbrister om rapportering 

och vad som innefattar fel. Rädsla 

för rättsliga åtgärder, straff och att 

tappa arbetet. Brist på återkoppling 

och tid att fylla i en rapport. Brist 

på förbättringar.   

Hög 

Soydemir et 

al. (2017), 

Turkiet 

Kvalitativ 23 sjuksköters

kor 

Deskriptiv kvalitativ 

studie med djupa 

intervjuer. Data 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Fyra huvudteman identifierades 

som hinder för rapportering: rädsla, 

ledningens attityd, faktorer 

relaterade till systemet för 

rapportering och de anställdas 

uppfattningar om fel.  

Hög 

 

Waters et 

al. (2012), 

Kanada 

 

Kvalitativ 

 

16 

sjuksköterskor,

kvinnor  

 

Deskriptiv kvalitativ 

studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

Induktiv innehållsanalys 

användes för att analysera 

data.  

 

Tidsbrist, utmattning, inadekvata 

verktyg för rapportering, 

avdelningskultur var hinder för 

rapportering. Främjande faktorer 

var att rapporteringen ses som ett 

lärande och en möjlighet att 

förbättra verksamheten samt att de 

såg det som sitt professionella och 

etiska ansvar för att skydda 

patienter.  

  

 

Medel 

Windsvold 

Prang & 

Jelsness-

Kvalitativ 13 sjuksköters

kor, kvinnor 

och män  

Semistrukturerade 

intervjuer som 

Osäkerhet över vad rapportering 

leder till, brist på stöd, kultur, 

rädsla för att bli utpekad som 

Hög 
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Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=26)   

Författare/

År/Land  

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod för 

datainsamling och 

analys 

Huvudfynd/faktorer som 

hindrar/främjar  

Kvalitet 

Jørgensen 

(2014), 

Norge 

analyserades med 

tematisk analys.  

brottsling, tid och händelsens 

allvarlighetsgrad var huvudsakliga 

orsaker till att inte rapportera.  

Yung et al.  

(2016), 

Taiwan 

Kvantitativ 306 

sjuksköterskor  

Tvärsnittsstudie i 

enkätform som 

analyserades med 

deskriptiv statistik med 

SPSS 18.0. T-test och 

Pearsons korrelationstest 

genomfördes.  

Det huvudsakliga hindret till 

rapportering var rädsla för 

konsekvenser och okunskap om 

rapportering  

Medel 

 

 

 


