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Som en åtgärd för kvalitets-
säkring införde man 1993 inci-
dentrapportering på barninten-
sivvårdsavdelningen vid S:t Gö-
rans sjukhus. Rapporterna av-
slöjar var bristerna finns, och i
regelbundna månadsmöten dis-
kuterar personalen fram lös-
ningar för optimal incidenthan-
tering.

Under 1993 bildades kvalitetssäk-
ringsgrupper på Karolinska sjukhu-
set/S:t Görans barnkliniker samtidigt
som en omfattande satsning för under-
visning av personal påbörjades i kvali-
tetssäkringsfrågeställningar. Samtliga
avdelningar uppmanades att inrätta nå-
gon form av incidentrapportering gäl-
lande alla aspekter av vården, t ex ma-
skinell utrustning, administration, do-
kumentation, personal och arbetsmiljö.
En av avsikterna med incidentrapporte-
ring var att skapa ett system för att för-
bättra rutinerna i vården samt förhindra
upprepningar av inträffade incidenter. 

Definitionen av en incident är en
händelse som har lett, eller skulle ha
kunnat leda, till skada eller påverkan på
patienter/anhöriga, personal eller ut-
rustning. Incidentrapportering är ett
kvalitetssäkringsinstrument för avdel-
ningens arbete.

De lagar och förordningar som regle-
rar anmälningsplikt för eventuell pati-
entskada är något annat, och vårt kvali-
tetssäkringsinstrument har inte uppgif-
ten att utgöra underlag för anmälnings-
ärenden till Socialstyrelsen, även om en

överlappning mellan funktionerna är
ofrånkomlig.

Incidentrapportering
sedan 1993
BIVA (barnintensivvårdsavdelning-

en) vid kliniken för pediatrisk anestesi-
och intensivvård, Karolinska sjukhu-
set/S:t Görans barnkliniker, Stockholm,
är en kombinerad neonatal och pediat-
risk intensivvårdsdavdelning, som vår-
dar ca 700 barnmedicinska och barnkir-
urgiska patienter årligen. Av de 700 bar-
nen är ca 250 i neonatalperioden (full-
gångna eller prematurfödda). 

Incidentrapportering på BIVA inled-
des i september 1993. Blanketten var ut-
formad så att patientens identifikation
samt tidpunkt för incidenten klart skul-
le framgå. Innan incidentrapporten fick
offentliggöras på avdelningen skulle
rapporten granskas av chefsjuksköters-
kan eller biträdande chefsjuksköterskan
och/eller den ledningsansvariga läka-
ren.

Avsikten med denna granskning var
framför allt att hålla rapporterna så kort-
fattade och neutrala som möjligt samt
att det gavs möjlighet att avidentifiera
den/de av personalen som varit inblan-
dade i rapporten. Ibland kunde det vara
så att en del personer kanske skulle
tycka att det var obehagligt att skylta
med sitt namn i en rapport. En grund-
läggande tanke med rapporteringssy-
stemet var att så många incidenter som
möjligt skulle komma med.

Incidentrapporterna förvarades sam-
lade på avdelningen med möjlighet för
all personal att kontinuerligt informera
sig om innehållet. 

RESULTAT
Mellan 16 september 1993 och 31

december 1995 inkom 53 rapporter (Ta-
bell I). Det visade sig att en incident säl-
lan var renodlad utan innehöll multipla
skeenden, varför summan av under-
grupperna är högre än 53. Exempelvis
kunde en incident gällande feldosering
av läkemedel innehålla komponenter av
bristande medicinsk teknik, bristande
säkerhetsföreskrifter och brister i per-
sonalbemanning. Det är ovanligt att in-
cidenter är unifaktoriella – exempelvis

är läkemedelsincidenter ofta kopplade
till belastningssituationen på avdel-
ningen.

Information gavs till föräldrar vid
nio fall, till MTA (medicinsk teknisk
avdelning) vid fyra fall, till tillverkare
av produkt vid tre tillfällen och rapport
till chefläkare i tre fall. Där bedömdes
dock incidenterna vara av sådan natur
att anmälan enligt Lex Maria inte be-
hövde göras. I tio rapporter har brister i
arbetsmiljön beskrivits som del i inci-
denten.

Felaktig
läkemedelshantering
Incidenter i samband med läkeme-

delshantering svarade för majoriteten
av incidentrapporterna. I tre fall ledde
detta till att patienten påverkades, och
dessa fall rapporterades till sjukhusets
chefläkare. Det första fallet gällde teo-
fyllamininfusion med spädningsfel i två
steg med tydliga symtom på överdose-
ring. Det andra fallet var en för snabb
vancocininfusion på grund av bristande
kännedom om infusionspumpens funk-
tion och inställning. Det tredje fallet var
att 10 procent glukosinfusion byttes ut
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Tabell I. Rapporterade incidenter mellan 16
september 1993 och 31 december 1995 på
barnintensivvårdsavdelningen på S:t Görans
barnkliniker.

Antal
Typ av incident rappporter

Läkemedel, infusioner,
transfusioner 25
Kopplingar, konnektorer,
sprutor, aggregat 5
Maskinella utrustningen
(medicinsk teknik) 14
Larmfunktioner 2
Ronder, ordinationer,
rapportering, vårddirektiv 9
Säkerhetsföreskrifter 2
Förhållningssätt av personal 9
Personalbemanning 24
Överflyttning/mottagning
av barn 2
Vårdrutiner/omvårdnad/
anhörigkontakt 14
Dokumentation 11
Registreringsrutiner/
ID-märkning 6
Delegering 1



mot isoton natriumklorid, vilket med-
förde en blodsockernivå vid nedre nor-
malgränsen.

I sex av läkemedelsrapporterna var
läkemedlet underdoserat av olika orsa-
ker. I ytterligare fem fall var läkeme-
delsincidenten potentiellt farlig, dvs
felaktigheten nådde aldrig fram till pa-
tienten, men om så hade skett kunde
detta ha inneburit en risk för patienten.
Exempel på det senare är felaktig
och/eller otydlig läkemedelsordination,
användning av datumutgången påse för
fullständig parenteral nutrition, fel-
märkt infusionsspruta och felaktig han-
tering av motorspruta.

Dåligt samarbete
Nio incidenter rörde förhållningssät-

tet mellan olika personalgrupper, exem-
pelvis oklara ordinationer från läkare
till sjuksköterskor, barnsköterskor på
sal som uppfattar att det tar lång tid att
få assistans när ett barn är försämrat, lä-
kares bristande lyhördhet och oförsikti-
ga handhavande av barn och i bemötan-
det av anhöriga. Samtliga dessa inci-
dentrapporter har diskuterats med de in-
blandade och har varit uppe till diskus-
sion på avdelningens personal- och lä-
karmöten.

Bristande dokumentation
Elva rapporter belyser brister i doku-

mentation av patientuppgifter. Det som
rapporterats är bl a överskrivningsfel,
otydliga läkemedelsordinationer, dålig
dokumentation av ordinerade vårdåt-
gärder, brister i överrapportering av pa-
tient och brister i attesterings- och sig-
neringsrutiner.

Stressig arbetssituation 
I inte mindre än 24 rapporter angav

rapportören en stressig arbetssituation

eller otillräcklig tid att vara med patien-
ten, och otillräcklig tid att kontrollera
infusionslösningar, injektionslösningar
och den mekaniska utrustningen runt
patienten.

Vid en av läkemedelsincidenterna
(teofyllaminöverdosering) påverkades
patienten negativt under ett par timmar.
För övriga incidenter, både läkemedels-
incidenter och övriga typer, påverkades
patienten inte negativt även om flera in-
cidenter var potentiellt farliga. Några
permanenta skador har inte kunnat kon-
stateras på någon patient, inte heller nå-
got dödsfall.

DISKUSSION
Tidspressen inom barnintensivvård

och postoperativ vård är ofta påfallan-
de. Många saker att arbeta med samti-
digt i kombination med nedskärning av
personal kan ofta ligga till grund för en
incident. Rutiner måste dock följas.
Brister i kontroll och dokumentation
har ofta ett samband med hög arbetsbe-
lastning. Störningar i arbetsmomentet,
t ex röntgenundersökning av patient el-
ler telefonsamtal under pågående läke-
medelsberedning eller läkemedelsad-
ministration, ökar sannolikt riskerna för
felhantering av läkemedel.

Bra vårdrutiner
av stor vikt
Ordinationer samt dokumentation av

läkemedel, infusioner och transfusioner
måste vara så entydiga att de inte kan ge
upphov till olika tolkningar. Muntliga
och skriftliga ordinationer bör komplet-
tera varandra. Rutiner för märkning av
läkemedel bör vara uppdaterade och ef-
terföljas. Det är även av yttersta värde
att man i ett vidare perspektiv arbetar
med brister i överrapporteringsförfa-

randen och arbetsmetoder, vilket i sin
tur leder till ökad trygghet från säker-
hets- och arbetsmiljösynpunkt för den
enskilde arbetstagaren.

Det är praktiskt att använda sig av in-
jektionsspruta för att dosera små mäng-
der läkemedel att ges peroralt eller som
inhalation, men det finns en risk för att
läkemedlet kan administreras i infu-
sionskanyl i stället för i ventrikelsond
eller till inhalationssystem. Från pati-
entsäkerhetssynpunkt vore det angelä-
get att få fram en spruta för små volymer
(1–5 ml) utan luer-lock-fattning som
endast passar till enterala sonder. Idag
finns det i Sverige ingen sådan spruta på
marknaden för neonatala och pediatris-
ka patienter.

Ett flertal incidenter gäller medi-
cinsk teknik med kopplingar av slangar
och apparaternas funktion. Några inci-
denter är orsakade av okunnighet i
handhavandet av apparaterna, trots att
undervisning har bedrivits och trots att
instruktionsböcker finns lätt tillgängli-
ga och systematiskt arrangerade på av-
delningen.

»Körkort»
för medicinsk teknik
I en alltmer tekniskt inriktad sjuk-

vård måste utbildning prioriteras. Ny
teknik får inte introduceras om inte de
ledningsansvariga har kännedom om
den. Ett flertal incidentrapporter har lett
till nya PM om handhavande av läkeme-
del och teknisk apparatur, likaså att äld-
re PM och instruktioner har reviderats.
För framtiden vill vi sträva mot att till-
sammans med MTA utarbeta »körkort»
till all personal gällande medicinsk tek-
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Avancerad teknisk apparatur ställer
stora krav på yrkesutövaren. Under
mottot »barnet i centrum» är en optimal
incidenthantering ett instrument för att
göra vården säkrare.



nik. En kunskapskontroll bör ske med
jämna mellanrum.

Felaktigheter i vården orsakade av
vårdpersonal kan bero bland annat på
slarv, okunskap eller faktorer utanför
vår kontroll. Exempel på det senare är
oklara medicinska samband samt icke
förutsägbara funktionsbrister av medi-
cinsk-teknisk utrustning. Rent slarv kan
bero på försummelse men även på bris-
tande rutiner på avdelningen. Sannolikt
är denna faktor det som lättast låter sig
påverkas av information och undervis-
ningsåtgärder. Incident på grund av
okunskap är när personen har agerat ef-
ter bästa förmåga, men inte klarat av si-
tuationen. Även denna faktor går att åt-
gärda med t ex utbildning, men proble-
met är att i förväg ha metoder för att
identifiera okunskaperna.

Omvårdnadsdokumentation med
enhetliga sökord och samordning av
blanketter inom kliniken bör kunna säk-
ra och underlätta information då patien-
ten byter vårdgivare. Dokumentations-
ansvariga sjuksköterskor skall hjälpa
kolleger med detta arbete. I en framtid
strävar man till en datorisering inom
omvårdnadsdokumentation.

Nytt rapportsystem
På basis av de erfarenheter som

ovanstående material har gett oss har vi
från 1996 gjort om vår incidentrappor-
tering på ett flertal punkter. Förutom re-
dovisning av själva incidenten, finns nu
på blanketten ett utrymme för olika fak-
torer gällande definition och uppkomst
av läkemedelsincidenter. Dessutom
finns utrymme för att beskriva arbetssi-
tuationen vid incidenttillfället, vilket
inkluderar personalbemanning i förhål-
lande till patienter och vårdtyngd.

Rapportgenomgång
en gång i månaden
I systemet beskrivet ovan förvarades

rapporterna samlade på avdelningen
med möjlighet för all personal att konti-
nuerligt informera sig om innehållet.
Trots detta visade det sig att den kun-
skap som förmedlades av rapporterna
inte kom hela personalstyrkan till kän-
nedom. Idag förvaras incidentrappor-
terna hos chefsjuksköterskan, som till-
sammans med övriga ledningsansvari-
ga och vårdutvecklingsansvarig sjuk-
sköterska granskar incidenterna.

I ett regelbundet återkommande fo-
rum skall incidentrapporterna presente-
ras och avdelningens rutiner diskuteras
med all personal. Genomgång sker en
gång i månaden. Det har också på avdel-
ningen bildats en incidentgrupp bestå-
ende av arbetstagare ur samtliga yrkes-
kategorier för att diskutera fram ett op-
timalt återrapporteringssystem.

En genomgång av incidenter som ett
föreläsnings- och diskussionstillfälle en

gång i månaden med alla personalkate-
gorier skulle kunna bidra till en övergri-
pande kvalitetssäkring inom vård och
omvårdnad. I detta forum kan man
eventuellt också ta upp fall som belyses
i Socialstyrelsens tidning »Riskron-
den».

Vårddokument
för enhetliga metoder
Parallellt med incidentuppföljning-

en arbetas med dokumentet »Vårdruti-
ner på BIVA». Syftet med detta doku-
ment är att skapa enhetliga metoder för
vård och omvårdnad på en enhet där
personalstyrkan är stor och där det är
stor cirkulation av personal, läkare un-
der utbildning, nya sjuksköterskor, ele-
ver etc.

Incidentrapportering
främjar vårdutvecklingen
Bearbetningen av incidentmaterialet

har belyst hur viktigt det är att man på
avdelningen har tydliga direktiv för de-
legeringar, klara befattningsbeskriv-
ningar samt etiska direktiv för patient-
bemötande och samarbete.

För att möta de behov som ställs på
dagens och framtidens barnintensiv-
vård bör en optimal incidenthantering
kunna vara ett utmärkt instrument för
att göra vården säkrare. Det är dock av
yttersta värde att vi är observanta på de
brister som finns i rapportering av inci-
denter. En orsak till att incidentrappor-
teringen inte blir fullständig kan vara att
många medarbetare är rädda för att rap-
portera en incident med risk för påföljd.
Ett bra led i utvecklingen av incident-
rapportering är när den enskilde medar-
betaren har insett värdet i att rapportera
en egen incident till nytta för all vårdut-
veckling.

Incidentrapportering tar tid att ut-
veckla som metod – den mänskliga fak-
torn spelar härvid en avgörande roll. •
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REHABI-
LITERING

Rehabilitering betyder i
vanligt språkbruk återan-
passning till ett normalt liv.
Ofta används dock be-
greppet i den snävare be-
tydelsen återanpassning
till yrkeslivet.
Det finns ingen skarp
gräns mellan att behandla
och rehabilitera. Allt kli-
niskt arbete syftar ytterst
till att främja ett normalt
och självständigt liv.
En rad olika aspekter på
rehabilitering i vid bemär-
kelse redovisades i Läkar-
tidningen under 1993–
1994. De 27 artiklarna har
nu samlats i ett 96-sidigt
häfte med färgomslag.
Det kan beställas med ku-
pongen nedan.
Pris 85 kronor. Vid 11–50
ex 77 kronor, vid högre
upplagor 73 kronor/exem-
plar.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1993–94

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

.......... ex Rehabilitering

..............................................
Namn

..............................................
Adress

..............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm
Beställning per fax:
08-20 76 19


