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Ett system för lokal avvikelse-
hantering i vården har utprö-
vats i ett nationellt projekt på
uppdrag av Socialstyrelsen och
Svenska Läkaresällskapet. För-
söksverksamhet har bedrivits
vid 25 vårdenheter. De avvikel-
ser som rapporteras lokalt är
vanligen mindre allvarliga än de
som rapporteras till Socialsty-
relsen, men de ger inte desto
mindre ny kunskap om risker
inom vården och föranleder som
regel att förebyggande åtgärder
vidtas.

Systemet, som är datorstött,
finns nu tillgängligt via Social-
styrelsens kundtjänst.

I den nya tillsynslagen, som trädde i
kraft 1997, ställs krav på att hälso- och
sjukvården fortlöpande skall utveckla
och säkra kvaliteten i sjukvården [1]. En
skyldighet att ha lokala system för att
följa upp avvikelser i vården har samti-
digt införts. Syftet är att kunskaperna
om risker i hälso- och sjukvården skall
öka, så att avvikelser kan minimeras ge-
nom i första hand förebyggande åtgär-
der [2].

Med avvikelser avses tillbud eller in-
träffad händelse i vården som medfört
medicinsk risk eller skada för pati-
ent(er). Övriga händelser som utan me-
dicinsk risk för patienten medfört olä-
genheter i arbetet ingår inte.

Ett nationellt projekt om avvikelse-
hantering inom vården har genomförts
på uppdrag av Socialstyrelsen och
Svenska Läkaresällskapet. Syftet var att
utveckla ett system för lokal avvikelse-
hantering som enkelt kan tillämpas
inom olika delar av hälso- och sjukvår-
den.

I en första fas inventerades före-
komsten av lokal avvikelserapportering
i en enkätundersökning riktad till 800
vårdenheter augusti 1995 [3, 4]. Drygt
en tredjedel av de tillfrågade vårdenhe-
terna uppgav att de systematiskt regi-
strerade avvikande händelser.

Undersökningen pekade på behovet
av att utveckla en gemensam struktur

för innehållet i registren samt datorstöd
för dessa.

Modell prövades av flertal
specialiteter och verksamheter
I nästa fas utformades en modell för

avvikelsehantering. En försöksverk-
samhet genomfördes vid 25 vårdenhe-
ter under tre månader (november 1996
till och med januari 1997). Försöksen-
heterna representerade olika specialite-
ter och verksamhetsområden (såväl
opererande, invärtesmedicinska, barn-
medicinska, psykiatriska och radiolo-
giska specialiteter som allmänmedicin,
neurologi, infektionssjukdomar och re-
habiliteringsmedicin) [5].

Personalen som observerat eller va-
rit direkt inblandad i en avvikande hän-
delse fick rapportera denna på en sär-
skild blankett till den ansvarige vid kli-
niken/enheten. På blanketten fanns ut-
rymme att med egna ord beskriva hän-
delseförloppet, vad man uppfattade var
orsaken till händelsen samt vilka åtgär-
der som vidtogs.

Den som hade ansvaret för avvikel-
sehanteringen vid respektive klinik fick
sedan registrera händelsen på ett sär-
skilt formulär (Tabell I). Den ansvarige
kunde vara verksamhetschefen eller nå-
gon som han/hon delegerat denna upp-
gift till. Formuläret sändes till arbets-
gruppen för statistisk bearbetning. To-
talt inkom 220 avvikelserapporter. Sig-
nifikansprövning har gjorts med χ2-test
(P<0,05).

220 avvikelserapporter
analyserade
I fråga om huvuddelen av de avvi-

kande händelserna baserade den ansva-
rige sina bedömningar på rapporten
från den inblandade personalen. I unge-
fär hälften av fallen hämtade man in yt-
terligare information. Det vanligaste
tillvägagångssättet var att man samtalat
med personalen (43 procent). Mindre
vanligt var att man tillfrågat patienten (8
procent) eller studerat journalen (3 pro-
cent).

De flesta avvikelserna inträffade på
vårdavdelningar (67 procent). Näst
vanligast var avvikelser på diagnostisk
undersökningsenhet (17 procent). I två
tredjedelar av fallen inträffade händel-

sen enbart vid den egna vårdenheten. I
en fjärdedel av fallen var fler än en kli-
nik inblandad. Det var stor spridning
mellan de aktiviteter vid vilka avvikel-
serna inträffade.

Den största gruppen av avvikelser
inträffade i anslutning till undersök-
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ning, diagnostik och provtagning (21
procent). Andra vanliga avvikelser gäll-
de aktiviteter som läkemedelshante-
ring, övervakning, upprätthållande av
cirkulation och ventilation, patientens
egna eller sociala aktiviteter och om-
vårdnad.

De flesta kategorier
av personal inblandade
Även de personalkategorier som var

inblandade visade stor spridning. Fler-
talet inom vården förekommande yr-
keskategorier fanns representerade.
Den största gruppen var sjuksköters-
kor. Dessa var inblandade i två tredje-
delar av alla avvikelser. Läkare respek-
tive undersköterskor var involverade i
en tredjedel av fallen. Med något un-
dantag var den inblandade personalen
formellt kompetent att utföra uppgiften
i fråga.

Den vanligast förekommande typen
av avvikelser var administrativa tillbud
(16 procent), exempelvis brister i han-
teringen av identitetsuppgifter, utlåtan-
den, journaler och operationsanmäl-
ningar (Tabell II). Inom de opererande
specialiteterna var denna andel signifi-
kant lägre (7 procent).

Förväxlingar var också vanliga (12
procent), särskilt inom radiologin där
de svarade för cirka en tredjedel av av-
vikelserna. Andra vanliga avvikelser
var brister i omvårdnad och fallskador.

Ett flertal avvikelser gällde hante-
ringen av läkemedel. Misstag inträffade
i olika faser av denna hantering – allt
från felaktigt utförd ordination till att fel
dos av läkemedel eller fel läkemedel-
spreparat givits.

Avvikelser förekom även i samband
med diagnostik och behandling. Det
rörde sig då vanligen om att diagnosen
bedömts vara sent ställd, att behand-
lingen blivit sent insatt eller att det upp-
stått komplikationer. Majoriteten av de
sena diagnoserna hade uppmärksam-

mats vid radiologiska enheter.
Inom psykiatrin svarade våld mellan

patienter för nästan en tredjedel (7 fall)
av avvikelserna.

Oftast samverkade
flera orsaker
Oftast fanns flera samverkande orsa-

ker till att händelsen inträffade. I medel-
tal noterades 1,7 orsaker per händelse.
Den mänskliga faktorn bedömdes ha bi-
dragit till 76 procent av händelserna.
Den vanligaste orsaken inom denna
grupp var försumlighet (21 procent)
(Tabell III). Relativt ofta bedömde man
att avvikelsen orsakats av stress, trötthet
eller för låg bemanning. Organisatoris-
ka brister och tekniska fel förekom i
vardera en femtedel av fallen.

Knappt 10 procent
allvarliga händelser
Två tredjedelar av händelserna be-

dömdes vara mindre allvarliga och en
fjärdedel ganska allvarliga. I knappt 10
procent av fallen bedömde man att hän-
delsen varit allvarlig. Vanligen medför-
de avvikelsen ringa medicinska eller
psykologiska konsekvenser för den in-
blandade patienten (70 procent).

De vanligaste negativa effekterna för
patienter var smärta (9 procent) eller
psykologisk reaktion (8 procent). Vissa
patienter fick genomgå ytterligare un-
dersökning (6 procent) eller behandling
(7 procent). Sex procent av patienterna
fick en reversibel skada. I ett fall inträf-
fade en skada som bedömdes vara irre-
versibel.

Rapport ledde nästan
alltid till åtgär d
I 96 procent av fallen rapporterades

att någon åtgärd planerats eller genom-
förts med anledning av det inträffade.
Det vanligaste var att händelsen disku-
terades i personalgruppen. Detta skedde
i 53 procent av fallen och planerades i

ytterligare 16 procent. I 11 procent av
fallen beslutade man förändra rutiner
eller organisation. Dessutom hade man
som regel åtgärdat tekniska brister i ap-
paratur. I 8 procent av fallen hade man
planerat eller genomfört förbättrad
handledning eller utbildning.

Arton procent av händelserna rap-
porterades till en högre administrativ
nivå, exempelvis sjukhusledning eller
kvalitetsråd. Däremot var det mindre
vanligt att händelsen föranlett Lex Ma-
ria-anmälan (1 fall) eller ställningsta-
gande till sådan (3 fall).

Modif ierat datorstött
system framtaget
Med utgångspunkt från erfarenhe-

terna av försöksverksamheten har for-
muläret för registrering av avvikelser
modifierats. Utformningen har sedan
godkänts av den ledningsgrupp som So-
cialstyrelsen och Svenska Läkaresäll-
skapet utsett.

För att underlätta bearbetningen av
formulären har dessutom ett datapro-
gram utvecklats. Med hjälp av detta
program kan man lätt registrera avvi-
kande händelser och ta fram statistiska
sammanställningar över dessa. Pro-
grammet utgår från det utprövade for-
muläret. Det ger dessutom möjlighet att
lägga till egna svarsalternativ och att in-
aktivera de alternativ som inte är aktu-
ella vid respektive klinik. Med hjälp av
programmet kan man lätt ta fram stan-
dardrapporter över de avvikande hän-
delser som inträffat under en viss tids-
period, viss vårdenhet etc.

Det samlade systemet för lokal avvi-
kelsehantering innehåller således tre
delar: en blankett för rapportering av
avvikelser tänkt att användas av den
personal som observerat eller varit in-
volverad i en avvikande händelse, ett
formulär som den ansvarige använder
för att värdera och klassificera dessa
samt ett dataprogram för registrering
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Tabell I. De använda huvudrubrikerna i for-
mulär för registrering av avvikande händel-
se.

1. Information har inhämtats ifrån
2. Var och när inträffade händelsen?
3. Den avvikande händelsen inträffade i

samband med
4. Händelseförlopp
5. Typ av avvikelse
6. Kategorier av patient(er) som råkade ut 

för avvikelsen
7. Inblandad(e) personalkategorier
8. Eventuellt inblandad utrustning
9. Orsaker till händelsen

10. Konsekvenser av händelsen för patienten
11. Den avvikande händelsens svårighets-

grad
12. Vidtagna/planerade åtgärder
13. Fria kommentarer

Tabell II. De vanligaste rapporterade avvi-
kande händelserna och deras andel av totala
antalet avvikelser.

Andel,
Typ av händelse procent

Administrativt tillbud 16
Förväxlingsfel 12
Brister i omvårdnad 8
Fallskada 6
Felaktigt utförd ordination 5
Fel dos av läkemedel given 5
Brister i övervakning av vitala
funktioner 4
Sen diagnos 4
Sent insatt behandling 4
Komplikationer till diagnostik,
behandling eller omvårdnad 4
Fel läkemedelspreparat givet 3

Tabell III. De vanligaste rapporterade orsa-
kerna till avvikelser och deras andel av totala
antalet rapporterade orsaker.

Andel,
Orsak procent

Försumlighet 21
Brist i rutiner 18
Fel på teknisk utrustning 15
Stress, trötthet 11
Avsaknad av eller fel uppgift
i remiss 11
Brister i information mellan
vårdenheter 9
Brister i information mellan
personal 9
Bristande dokumentation,
journalföring 9
För låg bemanning 8



och statistisk bearbetning. Materialet
finns tillgängligt hos Socialstyrelsens
kundtjänst.

Svarar mot lagens krav
på lokal avvikelsehantering
Undersökningen visar att den lokala

avvikelsehanteringen huvudsakligen
innefattar sådana händelser som inte
täcks av Lex Maria-systemet. Lex Ma-
ria-anmälan bedömdes kunna vara ak-
tuell i endast 2 procent av fallen, och så-
dan anmälan gjordes i ett fall. Den loka-
la avvikelsehanteringen tillför alltså ny
information om riskhändelser i vården.
Det svarar väl mot Lex Maria-föreskrif -
tens målsättning att avvikelsehante-
ringen skall öka kunskaperna om risker
i vården [2].

Avgränsningen mot Lex Maria-sy-
stemet finns reglerad i den nya Lex Ma-
ria-föreskriften [2]. Där anges att när en
patient drabbats av, eller utsatts för risk
att drabbas av, allvarlig skada eller sjuk-
dom skall det inträffade också anmälas
till Socialstyrelsen. Verksamhetschefen
ansvarar för att det finns lämpliga ruti-
ner för att följa upp avvikelserna och för
att den som är anmälningsskyldig får
besked om avvikelser som kan föranle-
da Lex Maria-anmälan. De avvikelser
som registrerats i detta försök hade som
regel bedömts som mindre allvarliga el-
ler ganska allvarliga.

Ett viktigt syfte är att risken för avvi-
kelser skall minimeras genom förebyg-
gande åtgärder. Som regel ledde de rap-
porterade avvikelserna till att olika åt-
gärder vidtogs eller planerades. Det
vanligaste var att händelsen diskutera-
des inom personalgruppen, men avvi-
kelser ledde även till förändrade rutiner
och förbättrad handledning.

Detta försök var begränsat i tiden till
tre månader. Med en längre tids till-
lämpning kan chansen att upptäcka
systematiska brister i vården öka. Där-
med skulle fler övergripande åtgärder
för att förbättra rutiner och organisa-
tion kunna bli aktuella. Nya risksitua-
tioner kan också dyka upp till följd av
den medicinska utvecklingen och av
förändringar i vårdorganisationen. Det
är därför ett viktigt mål att öka risk-
medvetenheten inom personalgruppen,
något som avvikelsehanteringen och
diskussionerna inom personalgruppen
bör kunna bidra till.

Syftet inte att hitta syndare
Vid införandet av avvikelsehante-

ring är det viktigt att se till att all perso-
nal får information om tanken bakom
detta [6]. Det bör betonas att syftet inte
är att hitta syndare [4, 6, 7]. I stället
skall avvikelserapporteringen ses som
ett led i strävan att öka medarbetarnas
intresse för ständiga förbättringar av
vården. Avvikelsehanteringen bör vara

en naturlig del av arbetet vid en vården-
het.

För att stimulera och upprätthålla in-
tresset är det också viktigt att kontinuer-
ligt återföra erfarenheter från de rappor-
terade avvikelserna till personalgrup-
pen. Denna återrapportering kan under-
lättas av datasystemet för statistisk be-
arbetning av rapporterna. Tillgången
till detta utprövade system bör kunna
underlätta införandet av lokal avvikel-
sehantering inom svensk sjukvård.
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FAKTORER
Särtryck av en serie i
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Alla kroppens celler reage-
rar på olika signalämnen i
omgivningen, ämnen som
styr deras fundamentala
livsprocesser.

Dessa ämnen kallas kollek-
tivt tillväxtfaktorer. En serie
i Läkartidningen 1995 om
dem speglar tendenser i
dagens medicinska forsk-
ning och pekar på några till-
lämpningsområden.

Området är i början av en
snabb utveckling och
många produkter är under
utprövning för klinisk an-
vändning.

Häftet omfattar 12 artiklar
på sammanlagt 56 sidor +
färgomslag. Priset är 90
kronor. Vid köp av 11–50 ex
82 kronor, vid högre uppla-
gor 77 kronor/exemplar.
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