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 Förord 
 
Arbetet med föreliggande uppsats har varit intensivt, tidskrävande, lärorikt och sist 
men inte minst kul. Vi hoppas att Ni som läser vårt examensarbete får glädje av vårt 
resonemang och slutsatser. Vi vill framhäva att vi båda har varit lika delaktiga i 
samtliga delar av arbetet. 
 
Vi vill inledningsvis passa på att tacka samtliga vårdenhetschefer som i bråda tider 
kunde avsätta tid åt oss så att vi kunde genomföra våra intervjuer. Vi fick ett fint 
mottagande och positiv respons utav samtliga. Vi vill även passa på att tacka 
utvecklingsledaren som var vår första kontakt inom NU-sjukvården och som 
välkomnade vårt arbete samt att ta kontakt med cheferna. Utan denna hjälpsamhet 
hade vi inte kunnat genomföra vår studie.  
 
Vi önskar att rikta ett stort tack till vår handledare Bengt Kjellén som varit vårt 
bollplank under uppsatsperioden, som stärkt våra tankegångar och kommit med 
goda råd när vi behövt det.  
 
Till sist vill vi tacka såväl opponenter och examinator för konstruktiv kritik och 
feedback under uppsatsprocessen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Sammanfattning 
 
Studien utgör examensarbetet i företagsekonomi, inriktning organisation vid 
Högskolan Väst i Trollhättan. Examensarbetet omfattar 15 poäng, vårterminen 2014.  
 
Titel:  Lära av misstag 
Författare: Johanna Nilsson och Tina Svensson 
 
Syftet med studien är att undersöka om och hur sjukvården arbetar med lärande i 
vårdarbetet. Studien behandlar lärandet utifrån vårdens patientsäkerhetsarbete. 
Uppsatsen utgörs utav en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt angreppssätt. Vi 
utformade en forskningsfråga som var relevant för vår studie. Därefter genomfördes 
sju intervjuer med vårdenhetschefer inom NU-sjukvården i Västra 
Götalandsregionen. Empirin behandlas och tolkas utifrån tidigare forskning, teori, 
egna erfarenheter och med hjälp av vår tolkningsmodell.  
 
Tidigare forskning visar att patientsäkerhet uppmärksammas allt mer idag, såväl 
nationellt som internationellt. Avvikelserapportering är en stor del av 
patientsäkerhetsarbetet och utgör grunden för identifiering av risker som kan leda till 
vårdskador. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) infördes i januari år 2011 och har 
inneburit ett ökat systematiskt säkerhetsarbete inom vården. Motivet för lagkravet 
var att sjukvårdspersonalen skulle ges möjligheter att lära av misstag så att de inte 
återupprepades. I teoridelen används olika teorier om lärande, såväl individuellt som 
organisatoriskt. Vi redogör även för hinder och möjligheter i samband med lärande. 
Dessutom används en lärandecykel som påvisar att organisatoriskt lärande kan ses 
som en kontinuerlig process.  
 
Resultatet från studien bekräftar till stor del det som den tidigare forskningen 
identifierat inom patientsäkerheten och dess utveckling. Vidare visar resultatet att 
patientsäkerhetsarbetet och avvikelserapporteringen bedrivs på samtliga 
informanters vårdavdelningar. Arbetets omfattning skiftade dock, det är mer eller 
mindre intensivt vid de olika avdelningarna. Alla medarbetare ska rapportera, men 
resultatet visade att så inte alltid är fallet. De är främst avvikelser av hög 
allvarlighetsgrad som rapporteras. Att rapportering uteblir menar informanterna kan 
bero på att all personal inte har vetskap om hur de skall använda sig av 
rapporteringssystemet. Informanterna ser avvikelserapporteringen som en viktig och 
betydelsefull del utav lärandet i vårdarbetet. Vår slutsats mynnade ut i att svaret på 
vår forskningsfråga: Lär sjukvården av misstag, går att besvara med både ett ja och 
ett nej. Detta för att resultatet från studien visar att sjukvården drar lärdomar ifrån 
många misstag men att det återfanns förbättringspotentialer i arbetet med lärandet 
utifrån patientsäkerhetsarbetet.  
 

 
 



Abstract 

 
The study represents the thesis in Business Economy, specializing in Organization at 
University West in Trollhättan. The thesis includes 15 points, spring term 2014. 
 
Title: Learning from mistakes 
Author: Johanna Nilsson and Tina Svensson 
 
The purpose of this study is to examine whether and how health care worked with 
learning in health work. The study deals with learning based on patient safety work. The 
essay is made out of a qualitative approach with a hermeneutic approach. We designed a 
research question that was relevant to our study. This was followed by seven interviews 
with heads of clinics within the NU health care in the Västra Götaland region. The 
empirical data were processed and interpreted based on previous research, our 
theoretical framework and with the help of our interpretation model. 
 
Previous research showed that the patient safety increased more and more attention 
today, both nationally and internationally. Deviation was a big part of the patient safety 
process and formed the basis for the identification of risks that could lead to health 
damage. Patient Safety Act (SFS 2010:659 ) was introduced in January 2011 and has 
resulted in increased systematic safety in healthcare. The motive for the legal 
requirement was that the medical staff would be given opportunities to learn from 
mistakes so they do not return repeated. 
 
In the theoretical part, different theories of learning are highlight, both individually and 
organizationally. We also report on the obstacles and opportunities in the context of 
learning. Additionally, a learning cycle which demonstrated that organizational learning 
can be seen as a continuous process. 
 
Results from the study confirmed largely what the previous research identified in 
patient safety and its development. Furthermore, the results showed that patient safety 
and divergences were conducted on all informant wards. Scope of work shifted; 
however, it was more or less intensively at the different departments. All employees 
would report, but the result showed that this was not always the case. They were 
primarily departures of high severity reported. The reports came meant informants could 
be due to all the staff had no knowledge of how to use the reporting system. The 
informants saw divergences as an important and significant part of total learning in 
nursing work. 
 
Our conclusion resulted in the answer to our research question: Learn healthcare by 
mistake, went to answer with both a yes and a no. This will result from the study 
showed that health care drew lessons from the many mistakes but it was found potential 
for improvement in the process of learning based on patient safety. 

 
 



Definitioner och begrepp 
 
Inledningsvis har vi valt att definiera de begrepp som är centrala i vår studie och 
behöver förklaras för att texten ska vara tydlig. 
 
Nedanstående definitioner/begrepp kommer från SOSFS 2005:12, Socialstyrelsens 
föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 
orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av 
patientens tillstånd 
 
Negativ händelse händelse som medfört vårdskada 
 
Tillbud  händelse som hade kunnat medföra vårdskada 
 
Avvikelse  negativ händelse eller tillbud 
 
Avvikelsehantering rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera 

negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och 
åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa och återföra erfarenheterna 

 
Risk  möjligheten att en negativ händelse skall inträffa 
 
Riskhantering rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda 

orsaker eller omständigheter som kan leda till vårdskada 
samt återföra erfarenheterna 

 
Patientsäkerhetsarbete arbete som syftar till att analysera, fastställa och undanröja 

orsaker till risker, tillbud och negativa händelser 
 
Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada 
 
Här kommer några definitioner/begrepp som är hämtade från NU-sjukvårdens och 
socialstyrelsens hemsidor; 
 
Akut vård Kan patienten inte vända sig till sin vårdcentral eller en 

jourcentral har de större sjukhusen en akutmottagning dit 
patienten kan vända sig om patienten blir akut sjuk 
(Nusjukvården, 2014d). 

 
 



Intensiv vård Vård för svårt sjuka patienter som behöver en 
kvalificerad övervakning, intensiv omvårdnad och 
högspecialiserad behandling (Nusjukvården, 2014d). 

Lex Maria  Vårdgivaren har plikt att anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 
till Inspektionen för vård och omsorg. Denna 
bestämmelse kallas Lex Maria (Socialstyrelsen, 2014). 

NU-sjukvården  NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av fem 
sjukhus: De två större; Norra Älvsborgs länssjukhus - 
Näl i Trollhättan och Uddevalla sjukhus samt de mindre 
lokalsjukhusen i Dalsland, Strömstad och Lysekil.  
Uppdraget är att bedriva närsjukvård och specialiserad 
akut/planerad vård till invånarna i Fyrbodalsområdet. I 
NU-sjukvården arbetar totalt ca 5000 personer 
(Nusjukvården, 2014a). 

Palliativ vård  Hälso- och sjukvård vars syfte är att lindra lidande och 
främja livskvalitet för patienter med obotlig sjukdom 
med hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov samt ett planerat stöd till närstående 
(Nusjukvården, 2014d). 
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1. Inledning  
Avsnittet beskriver bakgrunden till problemdiskussionen för vår studie av 
patientsäkerhetsarbetet och lärandet inom vården. Vidare beskrivs vår forskningsfråga 
och syftet med studien.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
En stor del av den sjukvård som utförs idag är förknippad med risker för såväl patienter 
som för personal. Årligen skadas och avlider ett stort antal personer till följd av 
vårdskador som har sin orsak i bristande riskhantering och säkerhetsarbete (Mto, 2014). 
För att vården skall bli säkrare och därmed minska antalet vårdskador bör det 
förebyggande säkerhetsarbetet fokusera på systemet och inte individen, slår 
säkerhetsforskaren James Resaon (2000) fast. Systemtänkande vid säkerhetsarbete inom 
vården innebär att man ser avvikande händelser som en effekt av det system av rutiner, 
regler, resurser, ansvar och den organisation inom vilken individen utför sitt vårdarbete. 
Själva systemet syftar här till samspelet mellan vårdgivare, patient, teknik och 
organisation. Genom att identifiera och analysera alla riskiakttagelser och oväntade 
händelser kan värdefulla möjligheter skapas till ett lärande samt att skador och olyckor 
förhindras (Sachs m.fl. 2005). 
  
I januari år 2011 införde regeringen en ny lag gällande patientsäkerhet i sjukvården. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär bland annat att ett ökat systematiskt 
säkerhetsarbete infördes.  Patientsäkerhetsarbete syftar till att vårdgivaren ska analysera, 
utreda, kartlägga och ge underlag till åtgärder. På så sätt ska orsaker till risker, tillbud 
och negativa händelser hindras att inträffa på nytt eller att minimera effekterna av 
sådana händelser om de inte helt går att förhindra i verksamheten. Tanken är att 
vårdgivaren skall dra lärdom av misstagen. 
  
Enligt TV4 Nyheterna (Nyheterna, 2013) har anmälningarna om fel och misstag inom 
sjukvården fördubblats på åtta år. TV4 har granskat 18 färdigutredda Lex Maria fall vid 
Ystads sjukhus mellan åren 2010 och 2011. Granskningen visar att de misstag som 
begicks när patienter skadats eller avlidit är samma misstag som drabbar nya patienter 
gång på gång i dag. Det mest anmärkningsvärda är att de brister som gjorde att fel och 
misstag begicks är brister som sjukhuset flera gånger tidigare lovat Socialstyrelsen att 
åtgärda. 
  
I dag pågår det omfattande forskning kring patientsäkerhetsfrågor och lärande i Sverige. 
Olyckligtvis bedrivs forskningen i delprojekt utan samverkan, vilket bidrar till att 
värdefull kunskap går ”till spillo”. Karin Pukk Härenstam är utvecklingsledare på 
Danderyds sjukhus och projektledare för forskningsgruppen ”Plattform för lärande om 
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patientsäkerhet: grunden för en positiv spiral”. Hon menar att de som arbetar med 
dessa frågor behöver mötas, bilda nätverk och införa ett organiserat kunskapsutbyte. 
Genom att starta en forskargrupp och en plattform för lärande hoppas Karin främja ett 
ökat utbyte och därmed förbättra möjligheterna att nya rön och erfarenheter kommer till 
användning. Plattformen för säkerhetsinformation och lärande ska fungera som ett 
hjälpmedel för hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och forskare att 
kontinuerligt öka kunskapen och förbättra patientsäkerheten. Projektet kommer att 
belysa frågor som; Vågar man prata om misstag man begått? Hur högt i tak är det? 
Finns rapporteringssystem? Upplever man att chefen tar säkerhetsfrågor på allvar? 
(Bergsten, 2013). Svaren på frågor av denna karaktär är avgörande för såväl 
patientsäkerheten som för lärandet där vår förutfattade mening är att kulturen har en 
betydande roll. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

En del av dem som skadas i vården blir aldrig riktigt bra. Istället kan de tvingas att leva 
med sviterna av en olycka eller felbehandling under resten av sitt liv. Detta påverkar 
inte endast patienten i fråga utan även anhöriga och inte minst den personal som 
bidragit till skadan (Lindh & Sahlquist, 2012). Nedan redogörs för ett avslutat Lex-
Maria fall i syfte att belysa problematiken. 
 
Fallolycka med fördröjd diagnos av höftfraktur SU 535-325/13 

Patient som inlägges akut på grund av hjärtrytmrubbning, urinvägsinfektion 
och smärta. På akutmottagningen bedöms patienten ha en ökad risk för fall. 
På vårdavdelningen görs ingen utförlig fallriskbedömning. Inte heller 
upprättas vårdplan med förebyggande åtgärder, och inte heller sätts 
sänggrindar upp på sängen. Första natten på avdelningen går patienten upp 
och faller. Röntgen visar fraktur vänster överarm. På grund av smärtor i 
höft utförs skiktröntgen av höft och bäcken som enligt röntgensvaret inte 
visar skelettskada. Under den fortsatta vårdtiden kvarstår smärta som 
försvårar mobilisering. En vecka efter utskrivning till boende återkommer 
patienten till akutmottagningen. Ny röntgenundersökning visar då 
höftfraktur. Eftergranskning av tidigare utförd skiktröntgen kan nu påvisa 
fraktur som uppstått i samband med den tidigare fallolyckan. Höftfrakturen 
opereras och patienten förbättras därefter successivt. Diarienummer SU 
535-325/13 (Sahlgrenska, 2014). 

 
• Vad var det som hände?  
• Hur kunde det hända?  
• Vad ska man göra för att det inte ska hända igen?  
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Ovanstående frågor kan besvaras genom att utföra en händelseanalys (Socialstyrelsen, 
2009). För det kan vara svårt att förstå varför vårdskador inträffar. Ofta sägs det bero på 
”den mänskliga faktorn”. Det vill säga att människorna i organisationen anklagas för att 
de inte gjort som de borde ha gjort. Försumlighet, bristfällig kompetens och nonchalans 
är beskrivande orsaker som kan hänföras en olycka. Vården har länge präglats av ett 
”syndabockstänkande” där den enskilda individen ensam har skuldbelagts. Men 
vårdskador kan inträffa på grund av många olika orsaker, exempelvis på grund av 
brister i arbetsmiljön, rutiner och teknik. För att undvika att liknande olyckor 
återupprepas är det viktigt att fokus flyttas från en individsyn till systemsyn. Systemsyn 
innebär att fokus ligger på att åtgärda de bakomliggande orsakerna istället för att 
skuldbelägga en individ. Flyttas blicken från skuld och skam skapas istället goda 
förutsättningar till lärande inom sjukvården. 
 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) lyfter fram patientsäkerhetskulturen som en av de 
viktigaste förutsättningarna för såväl lärande som en säkrare vård. En god 
patientsäkerhetskultur präglas av att medarbetarna är medvetna om risker och 
rapporterar avvikelser. Istället för att leta syndabockar innebär en bra 
patientsäkerhetskultur att man är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder vilket 
kan härledas till den lärande organisationen.  
 
Patientsäkerhetslagen har ett tydligt syfte att ta tillvara på kunskap från negativa 
händelser och dra lärdom av misstag. Vi ser ett intresse i att belysa om misstagen leder 
till lärande. Vi anser att det finns såväl ett samhällsintresse som organisationsintresse i 
studiens problematik. Sjukvården berör väldigt många, såväl medarbetare, patienter och 
anhöriga, vilka vi också tror kan ha ett intresse utav vår studie. Vi upplever även att 
frågor som berör säker vård känns aktuella, och till viss del svårhanterliga i 
kombination med frågor rörande förändring och lärande. Dessa faktorer bidrar också till 
vårt intresse att undersöka just dessa frågor. 
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 

Mot bakgrund av vår problemdiskussion och vårt intresse för huruvida misstag i vården 
leder till lärande, har vi utformat följande forskningsfråga: 
 

• Lär sjukvården av misstag?  
 
För att kunna undersöka om och hur sjukvården tar tillvara på erfarenheter och 
kunskaper från misstagen kommer vi att belysa följande frågeställningar: 
 

• Kännetecknas vården av en patientsäkerhetskultur? 
• Vilka former för lärande förekommer inom vården? 
• Vilka hinder och möjligheter ses för lärande i vårdarbetet? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om och hur sjukvården arbetar med lärande i 
vårdarbetet. Uppsatsen kommer att behandla lärandet utifrån vårdens 
patientsäkerhetsarbete. Vår ovanstående forskningsfråga fungerar som underlag för att 
uppnå vårt syfte med studien.  
 
Genom att undersöka hur chefer inom vården arbetar med och ser på lärande kan vi 
bidra med råd och synpunkter till vården. 
 
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning av ämnet patientsäkerhet, där problematiken 
med misstag och lärande kopplat till patientsäkerhetsarbete inom vården lyfts upp. Även 
forskningsfråga och syfte presenteras. Det andra kapitlet redovisar de metoder som 
använts för att samla in och tolka material. Tredje kapitlet ger en överblick i hur 
patientsäkerheten utvecklats utifrån tidigare forskning. Även patientsäkerhetskultur, den 
mänskliga faktorn och felhandlingar behandlas här. Det fjärde kapitlet innehåller teori 
och forskning om lärande utifrån vår infallsvinkel på patientsäkerhet. Vi tar upp olika 
former av lärande och en lärprocess. Femte kapitlet innehåller vår tolkningsmodell. Det 
sjätte kapitlet visar resultaten från våra intervjuer. Kapitel sju innehåller tolkningen av 
det insamlade materialet utifrån våra frågeställningar. Avslutningsvis redovisar vi våra 
slutsatser. 
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2. Metod och genomförande 
 
I detta avsnitt presenterar vi forskningsinriktning samt tillvägagångssätt i studien. Vi 
beskriver studiens olika steg och förloppet med att samla in, bearbeta och tolka det 
empiriska materialet för att ge läsaren en bild av hur studien gått till. Avsnittet skall 
bidra till ökad förståelse för de olika metoderna samt till vårt metodval. Källkritiken 
diskuteras och de etiska aspekterna presenteras avslutningsvis. 
 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
När vi skulle genomföra vår studie var det betydelsefullt att välja vilket vetenskapligt 
synsätt vi skulle använda oss utav. Dels för att synen på kunskap är avgörande för valet 
av undersökningsmetodik samt att vi behövde vägledning i att fatta välgrundade beslut 
om hur vi senare skulle lägga upp vår undersökning. Det finns idag två etablerade 
vetenskapliga huvudriktningar, positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2013).  
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt då vi i första hand 
var ute efter en förståelse av människors beteende snarare än en förklaring av 
människors beteende (Bryman & Bell, 2013). I detta tolkningsperspektiv avser 
”sanningen” mer än endast iakttagelser och logik, perspektivet innefattar också tolkning 
av värderingar och avsikter. Detta perspektiv är betydelsefullt när det kommer till att 
förstå människor, deras handlingar samt resultat av handlingarna (Thurén, 2007). Mot 
bakgrund av studiens hermeneutiska angreppssätt har vi valt en kvalitativ 
forskningsinriktning för vår studie. 
 
 
2.2 Kvalitativ forskningsinriktning 
 
Vårt intresse för studien avsåg hur sjukvården arbetar med lärande utifrån vårdens 
patientsäkerhetsarbete. Intervjuer med vårdenhetschefer inom NU-sjukvården har 
fungerat som metod för att samla in kunskap inom området. Valet baseras på intresset 
att få en djupare förståelse för de kunskaper och erfarenheter som idag finns om lärande 
inom sjukvården. Vi ser lärande som en kontinuerlig process och ville få insikt för såväl 
dess sammanhang som struktur. Vi eftersträvade att tolka uttalanden från våra 
informanter genom att lägga fokus på ett djupare meningsinnehåll än det som kan 
uppfattas omedelbart. Dalen (2007) skriver att budskapet måste sättas in i ett 
sammanhang eller helhet för att kunna hitta en djupare mening. Arbetet med att nå fram 
till en djupare förståelse beskrivs som den hermeneutiska spiralen (ibid).  
 
I kvalitativa studier anses fallstudier vara särskilt användbara i en kritisk undersökning, 
detta då studieobjekten ofta är mycket komplexa (Backman, 2008). Fallstudier används 
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med fördel när organisationer eller system skall studeras. De är även lämpliga då den 
som undersöker försöker förstå, förklara eller beskriva företeelser (Backman, 2008), 
vilket överensstämmer väl med vår studie då vi avser att undersöka lärandeprocessen 
inom sjukvården.  
 
 

2.3 Tillvägagångsätt  
 
En besvärande omständighet som kan förekomma i en kvalitativ forskning är den 
datamängd som den oftast tenderar att generera (Backman, 2008). I dessa fall 
rekommenderas den blivande författaren att använda sig av inledande teman, kategorier 
och begrepp i de journaler som upprättast redan före och eller/ i arbetet under pågående 
datainsamling. Ett sådant tillvägagångsätt gör den senare rapporteringen lättare att 
arbeta med. Vi har i vår fallstudie valt att följa Backmans (2008) moment för att 
strukturera vårt arbete. 
 
Vi började därför med en översikt över ämnet som vi valt. Vi har använt oss av 
sekundärdata genom att vi läst litteratur inom ämnet förändring och lärande i 
organisationer, patientsäkerhet och den mänskliga faktorn samt sökt vetenskapliga 
artiklar inom samma ämne. Vi har studerat NU-sjukvårdens hemsida, 
verksamhetsbeskrivning, patientsäkerhetsberättelser och interna dokument för att öka 
vår förförståelse för ämnet. Förförståelse omfattar enligt Dalen (2007) de åsikter och 
uppfattningar som man på förhand har om det fenomen som skall studeras.  
 
 

2.4 Intervjuprocessen 
 
Vår fallstudie utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuprocessen var ett 
omfattande arbete och processen började i och med vårt arbete med att identifiera 
teman, urval utav såväl organisation som informanter för att sedan genomföra och tolka 
resultatet ifrån insamlingen av vårt empiriska material.  Vi arbetade utefter Dalens 
(2007) forskningsprocess. Hon menar att följande steg, vilka vi valt att redogöra för 
nedan, skall ingå i kvalitativa undersökningar då forskaren använder sig av intervjuer 
som metod.  
 
 

2.4.1 Val av teman och utformning av problemställningar 
 
Vi startade med att identifiera teman och problemformuleringar. Vår kvalitativa 
undersökning bygger på temafrågor kring de avgörande begrepp som utgår från vår 
forskningsfråga och vårt syfte. Dessa teman rörde patientsäkerhet och lärande. Dalen 
(2007) gör gällande att desto bättre och tydligare problemställningar som forskaren har 
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innan datainsamlingen påbörjat, desto mer fokuserat blir genomförandet av projektet. 
Detta har vi tagit fasta på och har således lagt ner mycket tid och arbete vid identifiering 
av forskningsområdet och utformning av forskningsfrågan där vi eftersträvat en 
konkretisering av problemformuleringen. 
 
 

2.4.2 Val av organisation och informanter 
 
Vårt val av organisation och informanter baserades på vår uppsatsidé som väcktes redan 
vid jul 2013. Kurserna för våren-14 skulle beröra Struktur och strategi i organisationer 
samt Förändring och lärande i organisationer vilket gav upphov till vår entusiasm att 
belysa något av dessa ämnen närmare. En familjemedlem till en av oss i uppsatsgruppen 
arbetar som vårdenhetschef inom NU-sjukvården. Hon gav uttryck för att arbetet med 
lärande var på tapeten inom organisationen. Detta då NU-sjukvården arbetar aktivt och 
systematiskt för att åstadkomma en säkrare vård. Hon berättade att i och med den nya 
patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011 har det skett stora förändringar inom 
sjukvården där de numera arbetar med avvikelserapporter i syfte att lära av tidigare 
misstag. Genom att rapportera avvikelser skall kunskapen om riskerna spridas inom 
sjukvården, så att organisationen kan bedriva ett förebyggande patientsäkerhetsarbete. 
Vi såg genast ett intresse av att titta närmare på hur NU-sjukvården arbetade med denna 
lärandeprocess och kontaktade därefter utvecklingsledaren som arbetar med 
patientsäkerhet inom NU-sjukvården. Vi informerade henne om vårt syfte med studien 
samt tilltänkt tillvägagångsätt. Utvecklingsledaren var positiv till vår studie och 
välkomnade vårt arbete. Hon gav oss också sitt godkännande till att kontakta chefer 
inom NU-sjukvården.  
 
Vi har i tidigare skolarbete varit i kontakt med NU-sjukvården på annat håll. Detta då vi 
våren-13 skrev vår B-uppsats som handlade om medarbetarnas upplevelse av 
arbetsmiljön på en vårdavdelning. Vår erfarenhet genom vårt senaste arbete inom 
vården var att vi fick en låg svarsfrekvens på vår undersökning. Många utav 
medarbetarna upplevde stress och underbemanning vilket kan ha varit en bidragande 
faktor till det låga resultatet. Inför starten av föreliggande examensarbete diskuterade vi 
föregående problematik och bestämde oss redan från början att gå in och ställa frågor på 
chefsnivå. I detta arbete kändes det också mer naturligt då det är cheferna som i 
praktiken är ytterst ansvariga för patientsäkerhetsarbetet.   
 
Vi har valt att avgränsa studien till att intervjua vårdenhetschefer vid de två större 
sjukhusen inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen; Uddevalla sjukhus och 
NÄL i Trollhättan. Främsta anledningen till att valet föll på dessa sjukhus var att 
avstånden ifrån våra egna bostäder kändes hanterbara.  
 
Sju informanter valdes slutligen ut till vår fallstudie. Vi hade problem med att få tag i 
personer till vår studie även denna gång. Cheferna inom NU-sjukvården satt med 
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lönerevision av personal under den perioden som vi önskade att utföra våra intervjuer. 
Efter genomförande med våra sju informanter såg vi dock en mättnad i svaren, det vill 
säga att liknande svar återkom i våra frågor. Vi bestämde oss därav att dessa intervjuer 
var av tyngd nog att gå vidare till tolkningsprocessen. Vi eftersträvade stor spridning 
bland informanterna. Vi valde ut chefer från olika verksamhetsområde, dels ifrån 
planerad, akut, palliativ och intensiv vård. För att vi skulle få chansen att fånga olika 
perspektiv på chefernas syn på patientsäkerhetsarbetet och lärande försökte vi styra 
valet av informanter genom att intervjua personer med olika bakgrund, exempelvis 
genom att titta på anställningstid inom vården samt anställningstid på chefsbefattningen. 
 
Inom många ämnesområden påpekar Dalen (2007) att det är av stor betydelse att få en 
uppfattning om hur olika personer upplever samma situation för att fånga upp nyanser 
och mångfald. Dalen (2007) belyser vikten av val av informanter inom kvalitativ 
intervjuforskning. Hon påpekar även aspekten av att antalet informanter inte kan vara 
för stort, då både genomförandet av intervjuerna och behandlingen av materialet är 
tidskrävande. Avslutningsvis baserar sig antalet informanter på såväl vår tidsram för 
studien samt på syftet att fånga upp så många aspekter och vinklar på problemet som 
möjligt. 
 
 

2.4.3 Utarbetande av en intervjuguide 
 
Senare påbörjade vi utformandet av vår intervjuguide, som innehåller centrala teman 
och frågeformuleringar som tillsammans är tänkta att täcka de viktigaste områdena för 
studien. I intervjuguiden använde vi oss av ett tjugotal frågor som berörde våra olika 
teman. Dalen (2007) menar att bra frågor är frågor där man ber en person att beskriva 
något. Det innebär att det är viktigt att ställa så öppna frågor som möjligt, så att 
informanterna får möjlighet att öppna sig och med egna ord berätta om sina upplevelser, 
vilket vi eftersträvade i utformandet av guiden.  
 
 

2.4.4 Ansökan om tillstånd 
 
Innan genomförandet av intervjuerna försäkrade vi oss om att vi hade tillstånd från både 
utvecklingsledaren inom NU-sjukvården samt av informanterna att genomföra dessa.  

 
 

2.4.5 Genomförande av intervjuerna 
 
Vi arbetade igenom våra frågor till vår intervjuguide flera gånger. Detta för att se till att 
de fångade upp såväl våra forskningsfrågor som tidigare forskning och teori.  För att 
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säkerställa att frågorna var relevanta och förståeliga utförde vi en förstudie. Vi testade 
frågorna på en person som var verksam inom vården. Vi använde oss av tekniska 
hjälpmedel vid samtliga intervjuer i form av inspelning.  
 
Innan vi startade intervjuerna frågade vi om vi fick lov att spela in samtalet. 
Intervjulängden har varierat, mellan 30-45 minuter per intervju. Vi utförde intervjuerna 
ensamma det vill säga en informant och en intervjuare. Tanken bakom det valda 
tillvägagångsättet vid intervjun var att informanten skulle få chansen att känna sig så 
avslappnad och bekväm som möjligt vid intervjusituationen. Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer som metod. Metoden kan beskrivas som att vi till viss del 
har använt oss av planerade frågor men ostrukturerade i den bemärkelsen att våra frågor 
var utformade med öppna svarsalternativ. Öppna svarsalternativ gör det möjligt för 
informanterna att svara med egna ord, där forskaren får möjlighet att tolka såväl 
formuleringen och orden av svaret (Bryman & Bell, 2013). Det gav oss också 
möjligheten att ändra frågor samt ställa följdfrågor under pågående intervju. Samtliga 
intervjuer är utförda ”face-to-face”, vilket har gett oss möjligheten att observera 
informanten och tolka såväl kroppsspråk som ansiktsuttryck och andra faktorer. 
 
 

2.4.6 Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 
 
Då intervjuerna var utförda påbörjade vi arbetet med transkribering av samtliga 
informanters svar från inspelningarna. Vi arbetade även med våra anteckningar från 
intervjutillfällena. Dessa innehöll mestadels anteckningar om tonfall, ansiktsuttryck, 
klädsel och händelser som skedde i samband med själva mötet med informanten och 
under intervjun. Vi transkriberade själva de intervjuer vi utfört för att sedan tillsammans 
gå igenom svaren från samtliga intervjuer. Vi organiserade svaren under teman som 
sågs beröra studiens problemformuleringar.  
 
 

2.4.7 Tolkning av intervjumaterialet 
 
En intervju är ett samtal mellan två personer som äger rum under ett visst skede men 
som upphör att existera då intervjun är slut (Dalen, 2007).  
 
”Texter i form av intervjuskrifter är fixerade språkliga handlingar, och de är, när de 
senare läses, inte nödvändigtvis bundna till den ursprungliga intervjusituationen. Själva 
talet kan ledas tillbaka till den talande, medan text står för sig själv och är åtskild från 
parterna i den ursprungliga dialogsekvensen” (Dalen 2007, s. 69). 
 
Mot bakgrund av ovanstående citat skrev vi ut intervjuerna så snart de var genomförda. 
Detta för att få bästa återgivande från informanterna. Även om intervjuerna 
ursprungligen var ett muntligt samtal har vi att använt oss av den nedskrivna texten för 
vidare tolkning av studien. Vi har lyssnat igenom inspelningarna från intervjuerna, citat 

9 
 



som vi upplevde beröra våra övergripande teman antecknades och sparades för vidare 
tolkning. Vi eftersträvade att “lyfta” materialet från en beskrivande till en mer tolkande 
nivå. Dalen (2007) förespråkar då att använda sig av informanternas egna ord, men 
också av sina egna reflektioner och den tillgängliga teorin.  
 
 

2.4.8 Redovisning av de viktigaste resultaten 
 
Resultaten från granskningen av NU-sjukvårdens hemsida och andra interna dokument 
redogjorde vi för i empiriavsnittet. Vi har valt att lyfta fram den information som vi 
ansåg relevant för studien. Arbetet är försett med ett omfattande empiri och 
tolkningsavsnitt. Anledningen beror på vårt val att återge fylliga berättelser med såväl 
citat som text vilka beskriver händelser och andra sammanhang.  
 
 

2.5 Tolkningsprocessen 
 
Vi har genomfört en tolkningsprocess som går fram och tillbaka i jämförelse med 
empirisk data. Vår studie karaktäriseras av ett induktivt angreppssätt. Detta innebär att 
vi i huvudsak utgått ifrån verkligheten och trätt in i teorin (Bryman & Bell, 2013). 
Tidigare forskning och vårt empiriska material ses i detta fall som verkligheten. Vi 
använde oss senare av empirin i syfte att gestalta ny teori, vilken blev vår tolkning och 
slutsats för vår forskning.   
 
Det deduktiva angreppsättet innebär istället att forskaren går från teori till empiri 
(Bryman & Bell, 2013). Vi ser att vi i studien tenderar att se på relationen mellan teori 
och verklighet utifrån såväl induktivt angreppsätt som ett deduktivt. Detta då vi till viss 
del angrep studien deduktivt för att få en bild av de teoretiska utgångspunkterna. 
Därefter övergick vi till den empiriska insamlingen och fortsatte induktivt.  
 
 

2.6 Trovärdighet och överförbarhet  
 
När en fallstudie genomförs bör källkritiken diskuteras. Källkritik innebär att 
kontrollera fakta och bedöma trovärdigheten. En ”källa” är enligt Thurén (2005) 
ursprunget till vår kunskap, källan kan vara skriftlig, muntlig och materiell. Validitet, 
det vill säga trovärdigheten, betyder att forskaren verkligen undersöker det han vill 
undersöka (Thurén, 2007). Det innebär således om hur vi ”observerar, identifierar eller 
mäter det vi säger oss mäta” (Bryman & Bell 2013, s. 401). Vi har konsekvent använt 
oss av samma frågeställningar, syfte, teman och metod som var tilltänkt från första 
början. Genom detta arbete säkerställde vi att vi mätte det vi från början avsåg att mäta 
utifrån våra frågeställningar.  
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Angående studiens empiriska material har frågorna tolkats utav såväl studiens 
informanter som oss själva. Informanterna tolkar frågeställningarna och vid ett senare 
skede har vi tolkat informanternas svar. Detta medför att det finns risk för missförstånd. 
Vi har varit medvetna om problematiken och valet av att använda oss av öppna frågor 
såg vi som ett sätt att reducera eventuell missförståelse. De öppna frågorna bidrog till att 
informanterna själva kunde utveckla svaret och lyfta fram den information som de 
upplevde passa för frågorna. Vi valde att spela in alla våra intervjuer för att försäkra oss 
om att all information kom med och sparades för vidare tolkning. Det faktum att vi 
spelat in våra intervjuer samt fört anteckningar gör att materialet finns tillgängligt för 
granskning vilket kan bidra till trovärdigheten.  
 
Trovärdigheten i studien ses också i att vi i viss mån har använt oss av teorier som 
ansågs relevanta som utgångspunkt vid utformandet av våra intervjufrågor. Detta för att 
fånga upp det vi verkligen ville studera. Studien bygger på frågor som vi utformat 
utefter såväl vetenskapliga artiklar och tidigare forskning och vi har hämtat stöd för våra 
tankar och teorier därifrån.  
 
Enligt Dalen (2007) bygger kvalitativ forskning på den grundförutsättningen att 
människor skapar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. Det innebär 
då att det inte finns en “sann” verklighet. I kvalitativ forskning kan det därför svårt att 
använda validitet jämfört med kvantitativ forskning. Vi var medvetna över att vår 
förförståelse för ämnet kunde påverka vår tolkning av svaren. Därför har vi arbetat med 
att återge våra informanters svar på ett trovärdigt sätt. Vi har försökt att ha ett öppet 
sinne, och i arbetet med tolkningen av empirin har vi eftersträvat att inte endast återge 
svaren utan även fylligare berättelser och sammanhang.  
 
Forskare uppmanas att producera så kallade ”thick descriptions” vilket exempelvis görs 
genom att återge fylliga eller täta redogörelser (Geertz 1972 se Bryman & Bell 2013). 
En ”tät” beskrivning eller en fyllig redogörelse förser andra personer med en ”databas” 
som läsaren kan använda sig av att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 
annan kontext. Vi valde därför att återge många citat och beskrivande situationer i 
empiriavsnittet.   
 
Vi utförde våra intervjuer inom NU-sjukvården men använde oss av en bred 
forskningsfråga, vilken omfattar sjukvården som helhet. Valet baserar sig på att vi ansåg 
att resultatet från vår studie med stor sannolikhet kunde överföras på andra 
organisationer inom sjukvården.  
 
En annan empirisk källkritiksfaktor som vi ansåg bidra med trovärdigheten till studien 
var att vi själva har valt ut studiens informanter. NU-sjukvården har därmed inte själva 
strategiskt valt ut ”rätt” informanter för studien. Denna faktor ansåg vi kunde bidra till 
studiens neutralitet. Vi ansåg att studiens problematik var ett intressant problemområde 
ur flera infallsvinklar, såväl ur ett samhällsperspektiv som ur ett individperspektiv. 
Sjukvården är en omdiskuterad verksamhet och berör väldigt många. I samband med 
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den nya Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har sjukvårdens systematiska 
säkerhetsarbete kraftigt ökat, vilket bidrog till studiens aktualitet.  
 
 

2.7 Etiska aspekter 
 
De etiska reflexioner som bör tas hänsyn till enligt Dalen (2007) är att informanterna 
ska lämna frivilligt samtycke till medverkan, informeras om studiens syfte vilka 
metoder som kommer att användas samt rätten till konfidentialitet. Detta är speciellt 
viktigt då informanten måste kunna känna sig säker på att uppgifter som delges under 
intervjun inte ska kunna spåras till personen ifråga. Vi har i vår studie inte valt att 
namnge någon av våra valda informanter och var noga med att informera att de är 
anonyma inför varje intervjustart. Vi påpekade däremot att vi önskade att 
chefsbefattningen och valda enheter skulle framgå av studien, vilket våra informanter 
var bekväma med. Under intervjutillfällena frågade vi även samtliga informanter om vi 
får lov att spela in och var tydliga med att informera att det endast är vi som kommer att 
ha tillgång till det inspelade materialet, vilket innebär att de enbart kommer att bli 
citerade i vår uppsats och då utan namn.  
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3. Patientsäkerhet  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom patientsäkerheten och dess 
utveckling. Avsnittet syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning av patientsäkerheten och 
patientsäkerhetsarbetet. Förutom patientsäkerhet berörs begrepp som 
patientsäkerhetskultur, mindfulness, den mänskliga faktorn, felhandlingar och 
avslutningsvis aktiva och latenta fel. Samtliga begrepp är centrala för studien och 
beskrivs allmänt utifrån tidigare forskning.  
 

3.1 Presentation av tidigare forskning 
 
Vi lyfter fram två studier som numera är klassiska och ofta citerade. To Err is Human - 
Building a Safer Health System från USA och An organisation with a memory från 
Storbritannien. Resultaten påvisade hur många det var inom vården som drabbades av 
vårdskador. Efter att dessa två studier genomförts har ett ökat och förändrat synsätt till 
säkerhet påverkat forskningen och utvecklingen.   
 
Vi refererar till James Reason som är professor och säkerhetsforskare från 
Storbritannien. Hans forskning är frekvent omskriven och har flyttats från industri- och 
transportväsende mot hälso- och sjukvården. Han var bland de första att påpeka 
innebörden av att flytta perspektivet från individen till systemet inom hälso- och 
sjukvården.  
 
Carl Rollenhagen från Sverige är professor och forskare med inriktning mot risk- och 
säkerhet. Han har bidragit till utvecklingen av ett vidgat säkerhetsperspektiv där 
människa, teknik och organisation ses som samverkande faktorer vid analyser.  
 
Reason och Rollenhagen är två etablerade representanter för säkerhetsforskningen som 
finns i dag. Vården strävar efter att kunna hantera risker i sin verksamhet. Detta kan 
kopplas till organisationsforskaren Weick. Han menar genom sin forskning att 
mindfulness förbättrar organisations förmåga att upptäcka oväntade och oönskade 
händelser.  
 
Övrig forskning som vi använt oss utav tar upp relevanta resonemang kring 
patientsäkerhet som är betydelsefulla för vår studie.  
 
Vi har valt att presentera delar av forskningsstudierna och teorierna som är relevanta för 
vårt arbete. Det innebär att läsaren inte får en komplett bild genom att enbart läsa detta 
arbete. Men vi har tagit med det som vi fann intressant för våra frågeställningar. 
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3.2 Patientsäkerhet och dess utveckling 
 
Idag står patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård högt på dagordningen, både 
internationellt och nationellt. Tidigare forskning har påvisat att 
patientsäkerhetsproblemet är enormt och forskningen är ett bevis på att problemen 
existerar så gott som överallt (Brennan & Leape, 1991). Drygt en av tio patienter får 
skador som är vårdrelaterade på brittiska sjukhus, och liknade antal påvisas också i 
resultaten av epidemiologiska studier från Nya Zeeland, Australien, Danmark och 
Kanada (Vincent 2006 se Reason 2013). 
 
Insikten om att patienter skadas i vården har därmed succesivt vuxit fram, och sedan 
början av 2000-talet har forskningen inriktats på att kartlägga bakomliggande orsaker 
och säkerhetsproblem inom vården. 1999 publicerade Institut of Medicine 
konsensusrapporten: To Err Is Human – building a safter health system vilket är det 
största bidraget till de senaste årens fokusering på patientsäkerhetsfrågorna inom hälso- 
och sjukvården. Det framgick i rapporten att skador i den amerikanska sjukvården låg 
på en allt för hög nivå. Antalet dödsfall som årligen inträffade skattades att uppgå till ca 
98 000, vilket sades motsvara en stor flygplansolycka dagligen med dödlig utgång 
(Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999).  Rapporten drog igång en patientsäkerhetsrörelse 
där inspiration hämtades från säkerhetsarbetet från så kallade högriskverksamheter som 
exempelvis trafikflyget och kärnkraftsindustrin. Rapporten gav vägledning till aktörer 
på olika nivåer i vårdsystemet för att genomföra åtgärder som skulle kunna gör skillnad 
för patienterna (Lindh & Sahlqvist, 2012). De grundläggande förutsättningar sades vara 
att skapa: 
 

• Nationell samling 
• Fokus på adekvat ledning 
• Stöd till patientsäkerhetsforskningen 
• Användbara verktyg och riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet 

 
Vårdverksamheterna uppmanades att skapa egna robusta säkerhetssystem i syfte att 
bygga barriärer mot risker och vårdskador. I USA kallade president Clinton in en 
expertgrupp som gav förslag till åtgärder dokumenterade i rapporten: Doing what 
counts for patient safety: federal actions to reduce medical errors and their impact 
(QuIC, 2000). I USA utarbetades ett mål för patientsäkerhetsarbetet vilket var  att 
halvera antalet vårdskador över en femårsperiod. Rapporten: To err is human, fick 
också en stor spridning internationellt och efter publiceringen fick 
patientsäkerhetsfrågorna en allt tydligare roll inom kvalitetsarbetet i hela Europa och 
övriga delar av världen (Lindh & Sahlqvist, 2012).  
 
Reaktionerna på dessa alarmerande siffror har bland annat varit att studera andra 
områden, t.ex. trafikflyget, för att lära sig mer om säkerhetshanteringen (Kohn, Corrigan 
& Donaldson, 1999). Reason (2013) ger utryck för att detta är en rationell åtgärd, men 
att man samtidigt måste vara fullt medveten om att hälso-och sjukvården skiljer sig ifrån 
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de aktiviteter som exempelvis försiggår i förarkabinen på ett flygplan. Den mest 
framträdande distinktionen som Reason (2013, s.150) påpekar är att:  
”hälso- och sjukvård utövas inte i form av tjänster från få-till-många utan från en-till-
en eller från få-till-en. Kort sagt innebär behandlingen av en patient en mycket nära 
och personlig interaktion där yrkesutövarens personliga egenskaper är av yttersta vikt”  
 
Det tvärvetenskapliga ämnet Human factors har inspirerat sjukvårdens forskning om 
patientsäkerhet, resultatet ses i att forskningen har utvecklats mot en allt mer 
tvärprofessionell forskning med syfte att kunna tillämpa erkända säkerhetssystem från 
andra verksamhetsområden på hälso- och sjukvården. Säkerhetssystemen måste dock 
anpassas till vårdens verksamheter (Kodate m.fl. 2012). Begreppen säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat är också avgörande faktorer för patientsäkerhetsarbetet. Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betyder patientsäkerhet skydd mot vårdskada. 
Vidare beskrivs patientsäkerhetsarbetet som ett: 
 ”arbete som syftar till patientsäkerhet genom att analysera, fastställa och undanröja 
risker, tillbud och negativa händelser” (Socialstyrelsen, 2013, s. 15).   
 
Patientsäkerhetsarbetet är ett verktyg för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador. Patientsäkerhet genomsyrar arbetet inom vården och terminologin inom 
patientsäkerhetsområdet skiljer på händelser som har inträffat och skadat patienten och 
händelser som skulle kunna inträffa och skada patienten. Händelser som inträffat kan 
delas in i två olika kategorier enligt Socialstyrelsen (2009): En negativ händelse, vilket 
innebar att patienten skadades. Ett tillbud, vilket kunde inneburit att patienten skadades. 
 
Under årens lopp har uppfattningen om vad som orsakar misstag inom vården varierat. 
Fram till nyligen uppfattades misstag som en följd av medarbetarnas bristande 
uppmärksamhet och slarv i arbetet. Varför händelsen eller tillbudet inträffat ifrågasattes 
aldrig utan man identifierade istället personen som gjort fel och den fick skulden för det 
inträffade (Socialstyrelsen, 2009). Det som karaktäriserar den moderna 
patientsäkerhetsforskningen är att vården idag arbetar i förebyggande syfte, där man 
fokusera på systemet istället för individen. Individ- och systembaserade modeller 
representerar två starkt kontrasterande synsätt vad gäller mänskliga misstag: deras 
ursprung, natur och hantering (Reason 2000). Individmodellen ser ”människan som en 
risk” och fokuserar på de fel, misstag och avsteg från rutiner som individen gjort (ibid). 
Denna strategi har kallats för ”syndabockstänkade” och har mer och mer ersatts av ett 
systemtänkande. Systemtänket innebär en förståelse för att olyckor oftast orsakas av 
brister i rutiner, bemanning, arbetsmiljö, ledarskap och organisation. En viktig orsak till 
patientsäkerhetsrisker och vårdskador är bristande kommunikation mellan människor, 
inom arbetslag, mellan olika professioner och olika enheter (Socialstyrelsen 2009). 
 
Autonomi och flexibilitet är förutsättningar för hög kvalitet och säkerhet inom vården 
(Törner m.fl. 2013). Samtidigt innebär det att det ibland tas felaktiga beslut som leder 
till allvarliga konsekvenser Hur organisationen och vårdsystemet förhåller sig till dessa 
misstag är avgörande för individernas framtida agerande. Hanterandet påverkar inte 
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bara de som begått misstagen utan även hur deras kollegor uppmärksammar de fel som 
hänt. En icke- bestraffande kultur är en viktig faktor för hög patientsäkerhet. Kräver 
organisationen individuellt ansvar vid olyckshändelser och tillbud leder det till att 
personalen undviker att rapportera för att skydda sig själva och sina kollegor. Detta 
motverkar lärande och organisatorisk utveckling. Myndigheterna har under de senaste 
åren gjort genomgripande förändringar i sina regelverk för att minska det individuella 
ansvarsutkrävandet. Men det tar tid att bygga upp människors förtroende för sådana 
systemförändringar inom vården (Törner m.fl. 2013). Vården har dock sakta men säkert 
gjort framsteg i att gå från en individsyn till en systemsyn och den nya 
patientsäkerhetslagen är en produkt av detta (Lindh & Sahlqvist, 2012).  
 
Ett av sjukvårdens viktigaste verktyg i syfte att bli säkrare och dra lärdom från misstag 
är att rapportera och utreda tillbud och negativa händelser. Därigenom kan nya tillbud 
och skador förhindras. Att rapportera avvikelser är också en bas för säkerhetsarbetet. 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har alla medarbetar skyldighet att 
rapportera risker, tillbud och negativa händelser som har lett eller kunde ha lett till en 
vårdskada. Motivet för lagkravet är att personalen skall ges möjligheter att lära av 
misstag så att de inte upprepas på nytt. Inom svensk sjukvård används olika 
avvikelserapporteringssystem för att samla in fakta från medarbetarna samt metoden 
risk- och säkerhetsanalyser. Riskanalyser används för att förutse och minimera risker 
innan olyckan har skett. Händelseanalyser används för att reda ut orsaker till allvarliga 
händelser i vården, vilket är viktigt för såväl patienter och närstående som involverad 
personal. De skador som eventuellt inte rapporteras kan upptäckas i efterhand genom att 
använda metoden strukturerad journalgranskning. Att ha en stark patientsäkerhetskultur 
anses numera vara en förutsättning för lärande inom organisationen och för att uppnå 
goda resultat i vårdarbetet (Lindh & Sahlqvist, 2012).   
 
 

3.3 Patientsäkerhetskultur 
 
En fungerande patientsäkerhetskultur består av flera komponenter som hänger nära 
samman med varandra. I rapporten: An Organisation With a Memory (Department of 
Health, 2000) beskrivs en strategi för patientsäkerhetskulturen i syfte att minska risken 
för att patienter skall drabbas av vårdskador. Fokus ligger på att hälso- och sjukvården 
ska utvecklas till en ”lärande organisation” med en ”informerande kultur” vilket skall 
bidra till att personalen lär sig av misstag.  
 
Forskningen (Department of Health, 2000) visar fyra kritiska komponenter som 
påverkar patientsäkerhetsarbetet:  
 
En rapporteringskultur, rapportering bidrar till organisationens ”kollektiva minne”, det 
vill säga att inte glömma att lära av missöden. Medarbetarnas rapportering är därför av 
stor betydelse för att utveckla säkerheten. Organisationens klimat måste vara öppet och 
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tillåtande så att medarbetarna vågar dela med sig av de tillbud och avvikelser som de 
varit med om. Medarbetare behöver uppmuntras till att rapportera på olika sätt och efter 
analys behöver resultaten återföras för att bidra till lärandet i organisationen.  
 
En icke skuldbeläggande kultur (juste culture), för att rapporteringen ska kunna fungera 
som tänkt är det helt avgörande hur frågor kring skuld och straff hanteras. Medarbetare 
får inte skuldbeläggas för misstag. Gränserna mellan acceptabelt och icke acceptabelt 
beteende avseende säkerheten behöver vara klar och känd av alla medarbetare. 
 
 En icke- hierarkisk och flexibel kultur, rang och status ska inte vara några hinder för ett 
fritt flöde av information. Invanda hierarkiska mönster måste brytas och ersättas av ett 
starkt kollegialt klimat mellan professionerna där erkänd kompetens är överordnad 
status och rang. Den som är bäst lämpad att reda ut en akut situation ska exempelvis ges 
kommandot, det vill säga att anpassningsförmågan i vårdteamet ska vara hög och 
situationsberoende i krislägen.  
 
En lärande kultur, en lärande kultur betyder att det finns såväl vilja som förmåga att dra 
de riktiga slutsatserna av alla informationssystem. Ledningen måste dessutom som en 
följd av slutsatserna se till att avsätta resurser så att rätt åtgärder kan sättas in för att 
förbättra säkerheten. Sammanfattningsvis kan sägas att ett engagerat ledarskap, att 
stärka personalens autonomi, god kommunikation, tillit och rättvisa samt social 
interaktion är viktiga moment för att skapa ett starkt säkerhetsklimat (Department of 
Health, 2000). 
 
Att aktivt använda sig av avvikelserapportering där avvikelserna analyseras i syfte att 
förstå hur de kunnat uppstå och förhindra att nya inträffar, kännetecknas av 
organisationer som arbetar för att uppnå en kultur av vad som kallas ”collective 
mindfulness”. Det är således en organisation med en gemensam strävan av att hantera 
risker i organisationen och att göra den så säker som möjligt (Socialstyrelsen, 2013).  
 
För att kunna utveckla en bra säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården kommer 
systeminriktade åtgärder som exempelvis datoriserade läkemedelsföreskrivingar, 
standardiserad utrustning och automatiserade dosor för mediciner att ha stor betydelse 
Dessa åtgärder kommer att minska många av de vanliga misstag som sker i hälso- och 
sjukvården i dag (Reason, 2007).  
 
Törner m.fl. (2013) menar att det ytterst handlar om organisationens förmåga att 
anpassa sig till och hantera oväntade händelser. Denna förmåga är i sin tur beroende av 
de mentala och tekniska färdigheter som yrkesutövarna i frontlinjen innehar. 
Organisationer som arbetar under en hög riskbild men som strävar efter att kunna 
hantera risker i sin verksamhet kallas för High Reliability Organizations (HRO) 
Kärnkraftsindustrin och industrier som hanterar miljöfarliga produkter brukar benämnas 
som HRO-organisationer. Kännetecken för dessa organisationer är deras förmåga att 
situationsanpassat centralisera eller decentralisera beslutsfattande i organisationen. De 
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undviker förenklingar, förstår att kommunikation är viktigt och har ett kritiskt 
förhållningssätt till omgivningen (Törner mfl, 2013). 
  
Weick och Sutcliffe (2007) gör gällande att mindfulness är en förutsättning för att 
undvika problem när oväntade händelser inträffar i så kallade High Reliability 
Organizations. Mindfulness innehåller fem karaktäristiska drag som förefaller 
avgörande för en god säkerhetskultur: 
 
Uppmärksammar misstag, HROs undersöker och behandlar alla misstag som inträffar. 
De kan vara symtom på att något är fel i systemet och då gäller det att vara uppmärksam 
eftersom många mindre avvikelser tillsammans kan leda till förödande konsekvenser.  
 
Ovilja till att förenkla, ett annat sätt att hantera det oväntade är att vara ofrivillig att 
acceptera förenklingar i verksamheten. De menar att en samordnad verksamhet kräver 
att man bör förenkla saker för att behålla fokus. Man vet att världen är komplex, instabil 
och oförutsägbar. Genom att få en fullständig bild av vad som händer kan dessa 
erfarenheter analyseras och användas. 
 
Känslighet för verksamheten, HROs uppmärksammar frontlinjen där det verkliga 
arbetet sker. De fokuserar på att hitta latenta fel i det vardagliga arbetet. Det kan finnas 
tecken på att allt inte är som det ska. Dessa fel kan åtgärdas om de hittas i tid. Dessa 
organisationer är mer situationsanpassade och arbetar mindre med strategier. I 
verksamheten är man medveten om det viktiga sambandet mellan relationer människor 
emellan och arbetet med den dagliga driften. För när människor upptäcker fel i driften 
måste känna att de är trygga att berätta om det.  
 
Skaffa sig förmåga att återfå motståndskraft, HROs vet att inga system är perfekta. Det 
kompenserar organisationerna genom att vara dynamiska samtidig som de är stabila. 
När något oförutsett inträffar måste de vara flexibla samtidigt som verksamheten ska 
bedrivas som vanligt. När fel inträffar försöker man hitta lösningar eller minimera 
risken så mycket som möjligt för att snabbt kunna återfå motståndskraften.  
 
Respekterar kompetens, det sista utmärkande draget för HROs är deras respekt för 
kompetens. Stela hierarkier har en tendens att få problem att växa, detta motverkas 
genom att ge människorna i frontlinjen befogenhet att fatta beslut själva när det är en 
nödsituation (Weick, & Sutcliffe, 2007). 
  
High Reliability Organization utmärker sig genom att lägga ned tid och tankar på att 
missöden faktiskt kan inträffa, både tekniska och mänskliga sådana. Organisationerna 
har alltid en beredskap då man förutsätter att misstag och fel kommer att ske. De 
kännetecknas av att de aldrig slår sig till ro utan är ständigt på sin vakt och agerar med 
försiktighet. När något händer i en HRO-organisation analyseras lärdomarna som 
dragits av enskilda händelser och kopplar de till systemet som helhet (Reason 2007). 
Hälso- och sjukvården arbetar i dag i likhet med HRO-organisationer som exempelvis 
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flyg och kärnkraftsindustrin med att avsätta tid åt att förutse och förebygga missöden 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
 

3.4 Mänskliga faktorn och felhandlingar 
 
Redan 1959 uppmärksammades att synsättet ”human factors” som då växte fram inom 
industrin var användbart inom vårdområdet (Alm, 2008). Studien ”A critical incident 
study of hospital medication errors” visade att felen inom vården ofta berodde på att 
personalen inte var uppmärksamma nog (Chapanis 2004 se Alm 2008).  
 
Misstag och fel inom vården hade uppmärksammats redan innan det stora genombrottet 
för patientsäkerheten; To err is human. Såväl ”den mänskliga faktorn” som dess” 
felhandlingar” ses ofta som främsta anledningen till olyckor. Detta synsätt har varit 
rådande sedan 1970-talet (Kodate m.fl. 2012).  
 
Begreppet felhandling är svår att definiera (Rollenhagen, 1995).  En definition är att se 
alla handlingar som fel vilka avviker från en önskan eller avsikt. Intas denna definition 
av felhandlingar kan vi betrakta såväl snubblingar, felgrepp och slitningar som 
felhandlingar eftersom dessa avviker från en avsikt.  Felhandling får olika betydelse 
beroende på vilken typ av handlingar vi ser. Vid problemlösande aktiviteter är 
felhandlingar främst förknippade med kunskap och huruvida denna kunskap hanteras. 
För att begripa felhandlingar på denna nivå är det därför viktigt att ha vetskap om de 
strategier som problemlösaren använder liksom de mentala modeller som denne arbetar 
med. Denna grupp av felhandlingar betraktas ofta som misstag. Forskning kring 
felhandlingar påpekar individens intentioner i samband med att olika arbeten utförs. 
Intentionerna analyseras i relation till olika situationer. Ett flertal situationsfaktorer kan 
påverka individens förhållningssätt till en speciell uppgift och därmed också bestämma 
strategival vid uppgiftens utförande (ibid). 
 
På den regelföljande nivån är felhandlingar förståliga i termer av att människan inte har 
en inre eller yttre mental regel tillgänglig som är anpassad för situationen eller att fel 
regel har använts. Konflikter kan också uppkomma mellan olika handlingsalternativ 
vilket innebär att människan inte är säker på vilken av olika regler som skall användas. 
Detta kan härledas till att människan i fråga har fått en dålig eller motsägelsefull 
utbildning, situationen är otydlig, osäkerhet om i vilken ordning olika regler skall 
användas mm. Även denna grupp av felhandlingar brukar benämnas misstag 
(Rollenhagen, 1995).  
 
Rollenhagen (1995) förklarar begreppet felgrepp av felhandlingar i en situation i vilken 
människan tänkt rätt men då resultatet ändå blir fel. På denna automatiska regelnivå 
eller ”autopilotsnivå” sker ofta fel på grund av att man inte upptäcker att något har 
förändrats. Typiska fel på denna nivå uppstår när man är inne i en rutin och glömmer 
bort att man i ett visst läge skall göra någonting annorlunda, man agerar av slentrian. En 
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särskilt viktig grupp av beteenden är överträdelser. Med en överträdelse menas att en 
handling avviker ifrån en norm eller en föreskrift av något slag.  
 
 

3.4.1 Aktiva och latenta fel 
 
Inom den kognitiva forskningen om mänskliga felhandlingar, vilken härstammar från 
Reason´s (1990) forskning används även termer som ”active failure” och ”latent failure” 
alternativt ”latent conditions”, svenskt översatt till aktiva och latenta fel. De aktiva felen 
leder till direkt konsekvens och begås oftast av dem som sist i en lång händelsekedja 
utlöser olyckan. Latenta fel kan genom olika utlösande faktorer senare resultera i 
negativa konsekvenser och leda till ett aktivt fel, en s.k. organisatorisk olycka. De 
latenta felen kan härröra från bristfälliga beslut tagna av människor som är direkt 
involverade i produktionen (Ödegård, 1999).  
 
Reason (2000) menar att aktiva fel är de osäkra handlingar som begås av människor 
som är i direkt kontakt med systemet. Handlingarna tar olika uttryck såsom: slip 
(blunder) och lapses (minnesfel). Med slips avses fel som görs vid brister i 
uppmärksamheten och med lapes avses fel som beror på glömska. Latenta förhållanden 
är det oundvikliga inom systemet. De uppstår från beslut som görs av exempelvis 
designers, byggare, och från ledningsnivån. Latenta förhållanden har två typer av 
skadliga effekter: de kan leda till fel på den lokala arbetsplatsen t.ex. genom tidspress, 
underbemanning, bristande utrustning, trötthet och bristande erfarenhet och de kan 
skapa långvariga tomrum eller svagheter i försvaret såsom opålitliga larm och 
indikatorer, ogenomförbara rutiner, design-och konstruktionsbrister (Reason, 2000). 
 
Latenta förhållanden, vilket termen också antyder, kan ligga vilande i systemet i många 
år innan de kombineras med aktiva fel och lokala utlösare vilket skapar en möjlighet 
olycka. Till skillnad från aktiva brister, vilkas specifika former är ofta svåra att förutse, 
kan latenta förhållanden identifieras och åtgärdas innan en biverkan inträffar. Att förstå 
detta leder till proaktiv snarare än reaktiv riskhantering (Reason, 2000). 
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4. Lärande 
I detta avsnitt presenterar vi vår teori och forskning om lärande. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av hur insamling och val av material gjordes och därefter presenteras 
referat av den valda teorin och forskningen som författarna anser vara betydelsefulla 
för studien. 
 
 

4.1 Insamling av lärande litteratur  
 
Vi skulle undersöka om och hur sjukvården arbetar för att åstadkomma lärande i 
vårdarbetet relaterat till patientsäkerhet. För att få en introduktion i begreppen 
patientsäkerhet och lärande har vi använt oss av tidigare kurser. Rapportskrivandet i 
kurserna Strategi och struktur i organisationer och Förändring och lärande i 
organisationer gav oss en förförståelse till ämnet. Vetenskapliga artiklar och andra 
vetenskapligt granskade dokument med relevans för ämnet valdes som utgångspunkt för 
att få en djupare förståelse. Vi började med en överskådlig granskning av områdena 
patientsäkerhet och lärande. Vi använde då Google scholar och andra internetkällor för 
att se trender, få inspiration och fick bra referenser att arbeta vidare med. Bibliotekets 
databaser Primo, Libris, ABI Inforum, ScienceDirekt, Sage journals PubMed, Proquest 
och Emerald användes för att få fram aktuella vetenskapliga artiklar. Utbildning via 
biblioteket på Högskolan Väst i hur sökning i databaserna går till har vi fått under vår 
utbildning. Sökord som användes var: learning organization, organizational learning, 
patient safety, mindfulness och dessa ord på svenska. Det vetenskapliga innehållet och 
kvalitén i artiklarna granskade vi genom att artikeln innehöll abstract, syfte, metod, 
resultat, diskussion och referenslista samt att nyckelord fanns med. Vi har använt oss 
av peer reviewed i databaserna som innebär att endast artiklar som är vetenskapligt 
granskade ingår i sökningen. Abstracts genomlästes och artiklar med relevant innehåll 
som överensstämde med vårt syfte och frågeställning valdes ut.  
 
Det var svårt till en början att hitta artiklar som berörde alla våra sökord. Vi fick fram 
ett stort antal artiklar som var irrelevanta. Vi ändrade sökorden genom att kombinera 
dem på olika sätt med AND och fick till slut fram vetenskapliga artiklar som innehöll 
några av sökorden. Vi fick sitta länge för att hitta relevanta titlar och läste igenom 
många abstract. Vi tyckte att det var svårt att tolka och värdera resultatet av många 
engelska artiklars innehåll. 
 
Den teoretiska referensramen i denna studie är baserad på teorier kring lärande. Två 
kända organisationsforskare inom den lärande organisationen är Chris Argyris och Peter 
Senge. Deras teorier om lärande har vi valt på grund av att de kan appliceras på vården. 
Vården arbetar med avvikelsehantering vilket innebär att de analyserar och drar lärdom 
av misstag som skett. I Agyris ”double-loop lärande” ska bakomliggande orsaker 
ifrågasättas. Man ska försöka ta reda på varför ett fel har uppstått och förändra dessa 
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orsaker. Det kan vara att man behöver förändra rutiner eller sitt sätt att agera. Senge 
menar att det behövs en helhetssyn för att kunna få en lärande organisation och kallar 
det systemtänk. Vården arbetar utefter ett systemperspektiv i sitt patientsäkerhetsarbete. 
De försöker att spåra orsaker som en enskild individ utlöst tillbaka till faktorer i 
systemet.  
 
Avslutningsvis kan deras teorier sammankopplas med en lärande modell framtagen av 
en expertgrupp från Department of Health. Modellen beskriver de fundamentala stegen i 
en lärandeprocess och kan användas i vården och Agyris och Senges resonemang passar 
in här. 
 
 

4.2 Individuellt lärande 
 
Lärande uppstår i vardagen som ett resultat av de aktiviteter som vi väljer att engagera 
oss i. Vilka dessa aktiviteter är avgörs av de begränsningar och möjligheter som skapats 
av de strukturella faktorer som finns i vår omgivning, exempelvis arbetsfördelning, 
traditioner, kulturmönster, tidigare erfarenheter och inte minst vår subjektivitet 
(värderingar, intressen, kunskaper) menar Ellström (2005). I organisationer är det 
vanligt att lärandet sker individuellt. Kunskapen finns bara hos den enskilde och är dold 
för andra, så kallad tyst kunskap. Den som innehar kunskapen tänker inte på att den 
finns där, det är saker man gör genom att man samlat på sig erfarenhet, det är svårt att 
precisera. Explicit kunskap däremot är förhållanden och kunskaper som man kan sätta 
ord på och det brukar vara de arbetsuppgifterna som man talar högt om. Explicit 
kunskap brukar finnas dokumenterad i strukturer, procedurer och rutiner. En viktig del i 
det organisatoriska lärandet är att komma åt den tysta kunskapen, dokumentera den och 
göra den tillgänglig för resten av organisationen (Nonaka, 1994, Nonaka, 1995). 
 
 

4.3 Organisatoriskt lärande 
 
Begreppet lärande organisation härstammar från tanken att organisationer kännetecknas 
av ett slags kollektivt medvetande, som är något mer och annat än summan av det 
individuella medvetandet hos organisationens medlemmar (Weick & Roberts, 1993). 
Organisatoriskt lärande går ut på att flera personer i organisationen lär sig något, och att 
organisationen agerar som en enhet på grundval av den nya kunskap som har tillägnats 
(Müllern & Östergren, 1995). Begreppet den lärande organisationen är inte helt 
okontroversiellt då det definieras på många olika sätt i litteraturen:  
 
Argyris (1977, s. 116) definition är att ”organisatoriskt lärande är en process för att 
upptäcka och korrigera fel ”.  
 

22 
 



Senge (1995, s. 26) har en annan definition och menar att ”en lärande organisation är 
alltså en organisation som ständigt utvidgar sina möjligheter att själv skapa sin framtid. 
För en sådan organisation räcker det inte med att bara överleva. Överlevnadsförmåga 
är naturligtvis en nödvändighet men det måste samtidigt finnas en förmåga att generera 
skaparkraft”. 
 
Lärande i organisationer sett ur ett kulturperspektiv: 
”I en mer filosofisk mening kan aldrig en organisation lära sig, på samma sätt som en 
individ. Med organisatoriskt lärande avses här i stället hur det utvecklas gemensamma 
insikter, kunskaper och andra mentala bilder” (Müllern & Östergren, 1995 s. 15). 
 
Oavsett definition av lärande framträder det oftast att lärandet även är en process som 
leder till att man ändrar sin praktik. Det vill säga att ”lärande” i organisationer syftar till 
att man både tillägnar sig ny kunskap samt förändrar sitt beteende (Argyris, 1977 & 
Senge, 1995). Argyris (1977) är starkt sammankopplad med begreppet lärande 
organisation då han har skrivit om single och double-loop lärande. Han vill få oss att 
tänka över hur vi egentligen lär oss och om vi verkligen ändrar på vårt beteende.  
 
Senge (1995) påvisar att förutsättningen för lärande är att det på ledningsnivå utvecklas 
en medveten lärstrategi för hela organisationen som är förankrad i ett systemtänkande. 
Systemtänkande skapar helhet och samband i lärande organisationer. Systemtänkande 
skapar helheter och samband mellan olika förändringsprocesser, företeelser och 
mönster. Vi är fångna i våra egna uppfattningar om verkligheten vilket leder till att vi 
inte förstår att vi är en del i ett större sammanhang, ett system. Ofta skyller vi 
problemen på yttre faktorer och förstår därför inte att det kan bero på hur vi själva 
agerar eller något som långsamt kommer smygande. Vi är inte heller sena med att välja 
den enklaste lösningen på problemet, vilket i förlängningen kan åstadkomma ännu värre 
problem alternativt uppenbara sig någon annanstans i organisationen. Senge (1995) ger 
uttryck för att vi måste stanna upp och analysera problemen så vi kan lära oss av vårt 
agerande. Det finns fyra faktorer att ta hänsyn till vid organisatoriskt lärande tycker 
Kloot (1997): kunskapsinhämtning, informationsspridning, informationstolkning och 
organisatoriskt minne. Dessa faktorer måste samspela för att ett organisatoriskt lärande 
ska uppstå. Det räcker inte med att ett individuellt lärande uppstår utan att det måste 
finns strukturer och nätverk för att dela kunskapen i organisationen 
 
Själva lärprocessen är viktig när en lärande utveckling sker (Argyris, 1977). Lärande 
kan ske på olika sätt. Om individen endast utgår från de handlingsstrategier som finns 
uppstår ett så kallat ”single-loop learning.” Problemlösningen sker genom att ett 
problem som uppstår identifieras och åtgärdas; lärandet bygger på redan existerad 
kunskap. Lärandet kan jämföras med det erfarenhetsbaserande lärandet som inte frågar 
varför felet har uppstått eller justerar de rådande referensramarna. Problemet rättas till 
utan att någon ändring kommer till stånd i de befintliga strukturerna. Har organisationen 
uppgifter som är starkt rutinartade kan de fungera som skygglappar och gör det svårt att 
upptäcka problem och förändringar (Gersick & Hackman 1990 se Ellström 2005). 
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Rutinerna är till för att upprätthålla rådande strukturer, tanke- och handlingsmönster. 
Argyris (1986) har lanserat begreppet ”skilled incompetence” (skicklig inkompetens) 
förklarar att människor inte är medvetna om att de orsakar fel eftersom det sker utan att 
de tänker på det. Rutiner i en organisation är till för att undvika att ska bli fel; de är 
regler för hur arbetet ska genomföras. De ska förebygga att det dyker upp 
överraskningar eller hot i organisationen. Defensiva rutiner innebär att de flesta 
människorna i organisationen följer rutiner som policys och dokument och inte 
ifrågasätter om arbetssättet är det bästa. Genom att dessa rutiner ska följas inom 
organisationen består de även om människor slutar och det kommer in nya medarbetare.  
Konsekvensen blir att människor inte är kritiska och ifrågasätter rutinerna. Fel kan 
fortsätta att uppstå då människorna tror att de utför arbetsuppgiften på bästa sätt. Detta 
beteende motverkar då organisationens eget intresse, då det hämmar lärande och 
utveckling (ibid). 
 
Argyris (1977) menar att man även kan komplettera med att ifrågasätta varför för man 
gör på ett visst sätt.  Detta kallas för double-loop lärande då man reflexterar över det 
man gjort, ifrågasätter bakomliggande teorier och mål, och en mer omfattande utredning 
görs. Man kritiserar och ifrågasätter om man inte skall ändra på det som i grunden gör 
att problemet uppstår, man gör en extra loop.  Detta kan innebära att man måste 
utvärdera och ifrågasätta organisationens strategier och värderingar. Nilsen (2012) 
understryker att genom double-looplärande kan viktiga förutsättningar förändras. 
Genom att kritiskt granska och förändra budget eller arbetets organisation kan 
exempelvis hela patientsäkerhetsarbetet påverkas i vården. I de flesta organisationer 
samexisterar lärandeformerna singel-loop och double-loop och båda två är viktiga. 
Single-loopen är mer begränsad och kopplas mest samman med effektivitet och 
anpassning. Den kan avse både struktur och process. Den mera långsiktiga double-
looplärandet går djupare och påverkar organisationens struktur och därmed även dess 
process och utfall i verksamheten (ibid). 
 
Det finns både hinder och möjligheter att lära i en organisation. Senge (1995) tar upp 
sju inlärningshandikapp:  
 
Jag är mitt arbete, många människor är så upptagna med sitt arbete och sina egna 
arbetsuppgifter att man helt identifierar sig med sin roll och därmed inte ser hur det 
egna agerandet påverkar de andra leden.  
 
Fienden finns utanför, när vi stöter på patrull, hittar vi fort någon eller något att skylla 
på. Vi förutsätter att problemet kommer utifrån, det vill säga att någon annan i 
organisationen agerat fel alternativt att problemet ligger utanför organisationens egna 
väggar vilket gör att det blir svårt att lösa.  
 
Illusionen av handlingskraft, detta inlärningshandikapp står i symbolik med att vi agerar 
överdrivet aktivt, vilket innebär att vi i många situationer löser problem genom att 
reagera med kraftfulla handlingar. Därför behöver man ha klart för sig hur man själv 
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bidrar till de problemen som man vill lösa, och därmed börja göra något åt sina egna 
bidrag till problemen.  
 
Fixering vid enskilda händelser, det är lätt att endast se till specifika händelser och 
förklaringarna brukar oftast sökas i just dessa enskilda händelser vilket bidrar till att vi 
inte ser vad som kanske har pågått under en längre tid. Man missar då de egentliga 
orsakerna till det som sker.  
 
Den kokta grodan, en organisation behöver lära sig att sakta ner på tempot och se de 
långsamma gradvisa förändringarna, vilket oftast utgör de största hoten.  
 
Villfarelsen att vi lär av våra erfarenheter, i stort sett lär vi oss inget av praktiska 
erfarenheter eftersom de egna handlingarna ger konsekvenser som visar sig på andra 
ställen i systemet. De kommer till slut tillbaka och skapar problem som man sedan ger 
andra skulden för. 
 
Myten om ledningsgruppen, ledningsgruppen kan inte komma till rätta med en 
organisations samtliga problem, till trots deras kompetens. Exempelvis kan ledare 
uppleva kollektiva utfrågningar som hotfulla, vilket kan bidra till att de istället för att stå 
upp för sin okunnighet lär sig att dölja den (Senge, 1995). 
 
Det första steget för att åstadkomma en lyckad organisation är enligt Senges (1995) att 
komma till rätta med ovanstående handikapp. 
 
Möjligheterna till att skapa en lärande organisation blir bättre om personalen har mycket 
medbestämmande och ledaren är karismatisk menar Luis G m.fl.(2012). Senge (1995) 
diskuterar konsekvenserna med feedback. Genom att få feedback ökar möjligheterna att 
uppnå önskade målsättningar och få systemet att fungera. Återkoppling och en bra 
kommunikation är viktigt för lärandet.  
 
Ett kritiskt förhållningssätt till lärande är även på sin plats påtalar Contu m.fl (2003) 
som diskuterar att det råder en vaghet i begreppet den lärande organisationen då 
diskursen har olika synsätt på vad det är. Kritik och ifrågasättanden finns om 
organisationer kan lära eller bara individer. Den lärande organisationen både legitimerar 
och upprätthåller, men även döljer motstridiga organisatoriska och sociala aspekter. 
Ellström (2005) påtalar att ett mer eller mindre lärande ständigt pågår på 
arbetsplatserna. Även om ett lärande försiggår innebär det inte per automatik att en 
förbättring av kunskaper, kompetens eller individuell utveckling. Tvärtom kan lärandet 
leda till något som var sämre än det som var tidigare, opassande beteenden, 
underordning eller passivisering. Nu ska vi titta närmare på lärandeprocessen. 
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4.4 Lärandecykeln – en kontinuerlig process  
 
Sjukvården har ett uttalat syfte att lära från tidigare misstag i avsikt att förebygga och 
förhindra att dessa uppstår igen. I rapporten; An Organisation With a Memory 
(Department of Health, 2000) framgår det att studier som tidigare gjorts från områden 
som inte berör hälso-och sjukvården visat att det inom de flesta oavsiktliga 
misslyckanden oftast inte finns en enskild förklarande orsak till händelsen. Det finns 
snarare ett komplext samspel mellan en varierad uppsättning faktorer, inklusive då 
mänskligt beteende, tekniska aspekter av systemet, sociokulturella faktorer och en rad 
organisatoriska och processuella svagheter. Vidare framgår det att systematiska studier 
av dessa frågor inom vårdområdet dessvärre inte är lika omfattande, men att allt tyder 
på ett lika komplext mönster av orsak och verkan. Att lära av negativa händelser är 
också ett komplext fenomen. Men forskning visar att det är möjligt att identifiera några 
av de barriärer som hindrar organisationer från att lära effektivt från biverkningar, och 
istället införa åtgärder för att kunna övervinna dem. I rapporten anges några av de 
faktorer som påverkar förmågan för organisationer att lära av misslyckanden när de 
inträffar. Det krävs en kontinuerlig process för att kunna dra lärdomar från negativa 
händelser i syfte att uppnå en säkrare vård. Processen innefattar hantering av avvikelser 
och innehåller följande steg: 1) Övervakning och identifiering av avvikelser 2) analys av 
orsaker 3) identifiering av åtgärder 4) implementering av åtgärder. 
 
Organisatoriskt lärande är en cyklisk process, där de viktigaste komponenterna kan 
beskrivas med hänvisning till ett sätt att ta sig an uppgiften (Department of Health, 
2000). Expertgruppen från Department of Health (2000) har omarbetat en modell i syfte 
att kunna applicera lärandeprocessen till vården. Modellen är omarbetad utifrån en 
modell som British Petroleum använde sig av i sitt arbete med 
kunskapsledning/kunskapsstyrning. Det framgår att av nödvändighet överförenklar 
denna modell processen som den beskriver - den utelämnar t ex den viktiga 
feedbackdimensionen, "kortslutningar" inom processen, men att den duger till att 
illustrera de fundamentala stegen i en lärandeprocess. 
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Förankra och upprätthåll    Uppmärksamma 
systemet 
förändringarna     
 
 
 
 
 
 
 
Disseminera och    Analysera 
utbilda 
 
              
 
 
 
 
       Utveckla åtgärder och validera 
 
Figur 1. Modell över lärandecykeln som är hämtad och översatt från An organisation 
with a memory (2000, s. 28). 
 
Lärprocessen skiljer sig inte oavsett om lärandet sker före, under eller efter händelsen 
(Department of Health, 2000). Den första halvan av inlärningscykeln gäller i huvudsak 
identifiering av möjligheter till lärande och utveckling av lösningar på problemen. 
Övervakning av verksamheten, inklusive negativa händelser och andras erfarenheter ger 
underlag för att ställa frågor om hur förbättringar kan åstadkommas och fel undvikas. 
Några kommentatorer har föreslagit att en viktig del av denna process är 
”sensemaking.” Det innebär att säkerställa att individer och organisationer faktiskt 
förstår meningen och betydelsen av deras erfarenheter så att det i sin tur ger en god 
grund för lärande. Det är mycket svårt att uppnå effektivt lärande om man inte uppfattar 
innebörden av vad som inträffat. Det är även viktigt att överväga erfarenheter i samband 
med de olika systemen på plats och hur dessa samverkar. Det är endast på detta sätt 
möjligt att komma fram till slutsatser om vilken typ av potentiella och faktiska risker 
man ställs inför. När potentiella och faktiska risker har identifierats, måste de ordentligt 
analyseras för att man skall kunna dra lärdomar och omsätta dessa till praxis. Lärande 
kan utvinnas från poolen av tillgänglig information genom analys. Men det måste ske 
destillerat i den betydelsen att man ser till att väsentliga lärdomar fångas upp ordentligt 
och att deras giltighet testas i teori eller praktik.  
 
 

Övervaka 
verksamheten 

Identifiera avvikelser 
och latenta riskkällor 

Dra lärdom av 
identifierade risker 

Förändra rutiner i 
verksamheten 

Implementera 
åtgärderna 
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Validering är mycket viktigt när idéerna kommer från erfarenheter från andra sektorer 
eller organisationer. Överförbarhet är ofta möjligt men kan inte helt förutsättas 
(Department of Health, 2000). Men det är ett viktig steg i att lära av erfarenhet inom en 
grupp eller en organisation. Det är alltför lätt att nå en slutsats som verkar självklar, men 
som i praktiken fallerar. Den första bedömningen av erfarenheter eller diagnoser av ett 
problem kan nämligen vara bristfälliga vilket i praktiken inte fångar upp frågan på ett 
effektivt sätt.  Den andra delen av inlärningsprocessen, är att se till att de faktiskt 
omsätts i praktiken. Lärande punkter behöver omsättas till praktisk tillvägagångssätt och 
åtgärder som kan genomföras på lämplig nivå. Dessa praktiska förändringar måste 
sedan prioriteras, till att ge en tydlig agenda för handling, och sedan spridas till relevant 
målgrupp. Utbildning är ett viktigt verktyg för att se till att information om förändringen 
både sprids och utförs. 
 
Åtgärder för att införa och tillämpa förbättringar ”på golvet” är en viktig en del av 
inlärningsprocessen (Department of Health, 2000). Man kan ha "lärt sig" på en nivå, 
t.ex. genom att det finns en stark medvetenhet om vad som behöver förändras och 
varför. Men om det finns hinder ”på golvet” för att tillämpa lärandet i praktiken 
kommer den aktiva lärandeprocessen att misslyckas. För att upprätthålla långsiktiga 
förändringar som görs måste den också finnas som en integrerad del i kulturen och rutin 
i organisationen. Om en organisation fokuserar intensivt på ett problem under en kort 
tid, men samtidigt glömmer det när nya prioriteringar dyker upp eller nyckelpersoner 
går vidare, har effektiv inlärning inte skett. Som vi redan har sett, är inte lärande en 
engångshändelse, utan det är en pågående dynamisk process. 
 
Slutligen påvisar rapporten An Organisation With a Memory (Department of Health, 
2000) att kontinuerlig övervakning av förändringar och förbättringar i praktiken är en 
viktig del av ett pågående lärande och önskan av förbättring. Allt tyder på att den senare 
delen i denna inlärningsprocess är avgörande för att säkerställa att organisatoriskt 
beteende faktiskt förändrats till följd av erfarenheter från negativa händelser, vilket 
betyder att sant "lärande" kräver mer än bara identifiering av lärdomar, det krävs 
handling. Men det är dock ofta på dessa olika stadier i genomförande och inbäddning i 
organisationen som inlärningsslingan verkar spricka. Litteraturen är fylld med exempel 
från en rad olika branscher där man tycks dragit lärdomar korrekt utifrån erfarenheter, 
men av eller annan anledning har inte dessa lärdomar översatts till ett effektiv 
organisatorisk lärande.  
 
För att kort sammanfatta lärandecykeln ser vi att en organisations inlärning kan ses som 
en cyklisk process där alla de rätta komponenterna måste finnas på plats för att ett 
effektiv och aktivt lärande skall äga rum. Att dra lärdom från misslyckanden räcker 
alltså inte utan det finns ett behov av att bädda in detta lärande i praktiken, och det är i 
detta skede som den lärandecykeln ofta misslyckas. I detta resonemang ser vi Agyris 
(1977) tankar om att identifiera problem som till exempelvis i detta fall avvikelser och 
eventuella riskkällor och analysera varför de uppstod. Även Senges (1995) tankar finns 
då han menar att skapandet av en lärandeorganisation är en process som hela tiden 
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måste pågå, och att vi inte få låta oss luras att vi enkelt lär oss av våra erfarenheter. 
Lärandecykeln och teorin om betydelsen av denna cykliska process kan även härledas 
till sjukvårdens avvikelsehanteringssystem. Det är tänkt att rapporteringen skall ge en 
bred bild av verksamhetens riskprofil och att sammanställningar av resultaten 
regelbundet skall rapporteras till personalen för att bidra till lärandet.  
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5. Tolkningsmodell 
Tolkningsmodellen ligger till grund för vår tolkning av intervjusvaren som fördjupats 
med hjälp av tidigare forskning och teorier.   
 
 
En intervjuguide ska innehålla centrala teman och frågor som ska täcka de viktigaste 
områdena i studien menar Dalen (2007). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har ett 
tydligt syfte att ta tillvara på kunskap från negativa händelser och dra lärdom av 
misstag. Patientsäkerhetsarbetet inom vården kan kopplas till lärande så vår 
intervjuguide innehåller två olika teman: patientsäkerhet och lärande. Patientsäkerhet 
behandlar patientsäkerhetskultur, den mänskliga faktorn och felhandlingar. Temat 
lärande lyfter fram olika perspektiv som berör individuellt lärande, lärande i 
organisationer och lärprocesser. Dessa teman ligger till grund för hur vi kommer att 
redovisa intervjuerna i vår empiri- och tolkningsdel. Vi har utformat våra frågor med 
stöd av tidigare forskning och teorier inom området och hoppas att de kan belysa våra 
frågeställningar ur olika perspektiv. För att kunna undersöka om och hur sjukvården tar 
tillvara på erfarenheter och kunskaper från misstagen kommer vi att belysa följande 
frågeställningar: 
 

• Kännetecknas vården av en patientsäkerhetskultur? 
• Vilka former för lärande förekommer inom vården? 
• Vilka hinder och möjligheter ses för lärande i vårdarbetet? 

 
Dalen (2007) betonar att materialet ska ”lyftas” från en beskrivande till en mer tolkande 
nivå.  Forskaren ska då använda informantens egna ord, men också egna reflexioner och 
teoretiskt material. Genom att använda olika teman har vi gått fram och tillbaka mellan 
teori, tidigare forskning och empiri. Då vi pendlar mellan dessa olika delar hoppas vi 
kunna skapa en sammanhängande helhet. 
 

 
 
Figur 2. Egentillverkad tolkningsmodell. 
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6. Empiri 
I följande avsnitt presenteras insamlad empiri. Studien är genomförd med 
vårdenhetschefer på olika vårdavdelningar inom NU-sjukvården i Västra 
Götalandsregionen.  
 
 

6.1 Empiripresentationens struktur 
 
Empiriavsnittet inleds med övergripande fakta om NU-sjukvården som organisation 
samt NU-sjukvårdens patientsäkerhetsarbete. Därefter följer en kort presentation av 
tidigare studie inom samma organisation.  Empirin som följer är sedan strukturerad 
utifrån de teman som är centrala för vår studie och som vi genomgripande arbetat 
utefter. Vi har valt att presentera resultatet utifrån vår tolkningsmodell. Modellen 
framhäver såväl patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur, den mänskliga faktorn och 
felhandlingar som olika former av lärande inkluderande hinder och möjlighet för att 
lära. Då vårt arbete har en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt angreppssätt 
redovisas inte endast resultatet från intervjusvaren utan vi belyser även sammanhanget.  
 
 

6.2 Verksamhetsbeskrivning NU-sjukvården 
 
NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av fem sjukhus; lokalsjukhusen i 
Dalsland, Strömstad och Lysekil samt de två större, Uddevalla sjukhus och Norra 
Älvsborgs länssjukhus - Näl i Trollhättan. Sjukhusens uppdrag är att bedriva 
närsjukvård och specialiserad akut/planerad vård till invånarna i Fyrbodalsområdet.  I 
NU-sjukvården arbetar totalt ca 5000 personer (Nusjukvården, 2014a). 
 
Organisationen leds av sjukhusdirektören som genom delegation, från både NU-
sjukvårdens styrelse och regiondirektören, är ytterst ansvarig för NU-sjukvårdens 
verksamhet (Nusjukvården, 2014b). Styrelsen för NU-sjukvården är en politiskt tillsatt 
styrelse som svarar för drift, förvaltning och utveckling av NU-sjukvården. 
Kommunallagen, tillämpliga delar i Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen 
samt styrelsens egna arbetsordning reglerar styrelsens arbetssätt(Nusjukvården, 2014c). 
 
NU-sjukvården är uppdelat inom fem olika verksamhetsområden; område barn-och 
kvinnosjukvård, område diagnostik, område medicin och akut, område opererande 
specialiteter och område vuxenpsykiatri. Varje område omfattar flera verksamheter 
(Nusjukvården, 2014b). Områdeschefen är ansvarig för den samlade verksamheten 
inom området. Under området finns flera kliniker, med verksamhetschef som ansvarig 
för varje klinik. Verksamhetschefen är underställd och rapporterar till områdeschefen. 
Under verksamhetschefen indelas verksamheten i avdelningar och mottagningar, med 
vårdenhetschef som ansvarig (ibid). 
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NU-sjukvårdens vision är att vara – ”Ett sjukhus i ständig utveckling för patientens 
bästa. Med detta menas att patienten möts av en tillgänglig, konkurrenskraftig och 
kunskapsbaserad specialistsjukvård i ständig utveckling” (Nusjukvården, 2014a). 
 
Vi har i studien avgränsat oss till de två större sjukhusen; Uddevalla sjukhus och NÄL i 
Trollhättan.  
 
 

6.2.1 Patientsäkerhetsarbetet i NU-sjukvården 
 
NU-sjukvården arbetar systematiskt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter 
med avvikelserapportering och patientsäkerhet. Arbetet är ett led i att säkra vården och 
dra lärdom av tidigare misstag. Det övergripande organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet bedrivs idag av chefsläkare, en utvecklingsledare samt 
Vårdhygien. NU-sjukvården har ett webbaserat ledningssystem för såväl patientsäkerhet 
och kvalitet. Inom området patientsäkerhet finns en handlingsplan för patientsäkerhet. 
Den sammanfattar de lagar och författningar som reglerar patientsäkerhetsarbetet. Den 
klargör bland annat ansvarsfördelningen mellan förvaltning, verksamhetsområden och 
medarbetare så att det systematiska patientsäkerhetsarbetet säkerställs. Utöver det finns 
det även handlingsplaner för trycksår och patientsäkerhetskultur (Vgregion, 2014). 
 
För att registrera vårdskador genomför NU-sjukvården sjukhusövergripande 
journalgranskningar. NU-sjukvården har sedan flera år tillbaka ett webbaserat 
rapporteringssystem där verksamheterna månadsvis registrerar följsamheten till basala 
hygienrutiner och klädregler. Det finns även ett webbaserat rapporteringssystem för att 
registrera förekomst av vinterkräksjuka. Sjukhusövergripande riktlinjer vid 
överbeläggningar i NU-sjukvården finns som komplement till åtgärdstrappor inom 
område medicin, kirurgkliniken och ortopedkliniken. I dessa riktlinjer har NU-
sjukvården utöver patientsäkerhet även beaktat brandskyddsaspekter och arbetsmiljö 
(Vgregion, 2014).  
 
Det finns sjukhusövergripande riktlinjer för avvikelsehantering. Rapportering av 
patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå sker genom patientsäkerhetsdialoger mellan 
patientsäkerhetsenheten och med sjukhusets områdesledningar en gång per år och vid 
förvaltningsledningens uppföljningsmöte i samband med årsredovisningen. NU-
sjukvården har patientvägledare på varje klinik som på ett systematiskt sätt tar emot 
patienters och närståendes synpunkter och klagomål. NU-sjukvården samverkar nära 
med Patientnämnden. Vid händelse- och riskanalyser involveras patienter och 
närstående. De har då möjligheter att föreslå förbättringsåtgärder vad gäller vården 
(Vgregion, 2014). 
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6.3 Presentation av tidigare studie 
 
I samband med högskoleexamen i företagsekonomi vårterminen-13 skrev vi en uppsats 
om systematiskt arbetsmiljöarbete inom vården. Studien genomfördes även då inom 
NU-sjukvården. Studiens syfte var att undersöka det systematiska arbetsmiljöarbetet ur 
ett medarbetarperspektiv samt medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön på 
avdelningen. Studien avgränsades till fysisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på 
psykosocial. 
 
Studien utgjordes utav en kvantitativ surveyundersökning i form av en 
enkätundersökning på avdelning 52 och patienthotellet på NÄL. Enkäten delades ut till 
23 medarbetare på avdelningen/hotellet. Utav 23 utdelade enkäter svarade endast elva 
vilket var ett bortfall på 53 %.  
 
Resultatet av vår enkätundersökning visade att 46 % av respondenterna inte hade 
kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet, och 55 % kände inte till NU-
sjukvårdens hälso- och arbetsmiljöpolicy. Majoriteten upplevde den fysiska 
arbetsmiljön som tung. Cirka hälften av respondenterna upplevde den psykosociala 
arbetsmiljön som stressig medan de andra menade att den var god och framhävde 
istället ett gott arbetsklimat, goda kollegor och chef. De flesta upplevde att det fanns 
brister i arbetsmiljön, de största orsakerna var stress och underbemanning, vidare 
önskade merparten av respondenterna ökad bemanning.  
 
Vi har valt att kort presentera studien utav arbetsmiljön då vi fann vissa likheter med 
insamlad empiri rörande patientsäkerheten och lärande.  
 
 

6.4 Presentation av empiri från intervjuer 
 
Samtliga informanter var kvinnor och de arbetade alla som 
avdelningschefer/vårdenhetschefer inom NU-sjukvården. Deras arbetslivserfarenhet 
inom sjukvården skilde sig från tolv år till 39 år. Inom NU-sjukvården varierade 
yrkeserfarenheten emellan fyra år och 34 år. På nuvarande befattning hade de arbetat 
olika länge, allt i från sju månader till tio år.  
 
Informanternas roll som avdelningschef/vårdenhetschef innebar att samtliga hade ett 
samlat ledningsansvar för respektive avdelning/enhet samt för personal och budget. De 
ansvarade för strategisk kompetensutveckling utav deras medarbetare och för 
implementeringen av vårdprocesser. Cheferna hade det yttersta ansvaret för 
patientsäkerheten på avdelningen/enheten. En informant beskrev sin roll i 
organisationen enligt följande:  
 
”NU-sjukvården är en linjeorganisation. Jag är första linjens chef, det vill säga den 
som har det yttersta ansvaret för medarbetarna. Sen har jag en verksamhetschef som 
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ansvarar för flera avdelningar. Sen har hon i sin tur en områdeschef som i sin tur har 
sjukhusdirektören som sin chef ”. 
 
Informanterna arbetade inom olika områden. Det skiftade ifrån medicinsk äldrevård, 
vilket var till för patienter äldre än 75 år med kronisk sjukdom till medicinsk akutvård 
där patienter togs om hand akut för medicinska besvär. Vi intervjuade även en 
informant som arbetade inom intensivvården där man tog om hand svårt sjuka patienter 
och en som arbetade inom palliativ vård där man vårdade patienter med obotliga 
sjukdomar. Beskrivningarna av områdena uttrycktes olika. 
 
”Det är en högteknologisk avdelning, mycket teknik, väldigt mycket patienter, 
sjukhusets sjukaste patienter, är ofta väldigt, väldigt sjuka. Hög bemanning utifrån det, 
ofta två till tre personal på två patienter. Bra högt säkerhetstänk för att det är svårt 
sjuka patienter, mycket potenta läkemedel”.  
 
Medan en informant beskrev sin avdelning/enhet följande: 
 
”Det är en avdelning för akut sjuka äldre. Avdelningen har startat samarbete med 
kommuner och primärvård. En del av patienterna kommer direkt till avdelningen”. 
 
Utav de sju informanter som vi intervjuade, var det två som var privatklädda. 
Resterande informanter använde sjukvårdens arbetskläder då de mottog oss. Vi mötte 
samtliga informanter inom NU-sjukvårdens lokaler, på NÄL och Uddevalla sjukhus.  

 
 

6.4.1 Patientsäkerhet 
 
Oavsett vårdavdelning så arbetade samtliga informanter med patientsäkerheten. De 
följde lagar och regler gällande patientsäkerheten och avvikelserapporteringen. Arbetet 
skiftade dock i omfattning beroende på avdelning/enhet. En del arbetade väldigt 
intensivt och systematiskt med patientsäkerheten medan vissa arbetade med 
patientsäkerhetsfrågorna mer på rutin. De gav uttryck för att ju sjukare patienter som 
vårdades på avdelningen desto intensivare patientsäkerhetsarbete bedrevs. De använde 
sig av ett sjukhusövergripande IT-stöd för avvikelsehantering. Systemet heter 
MedControl och skulle användas av samtliga sjukvårdsmedarbetare. Informanternas 
svar på frågorna om vilka rutiner och system det fanns för insamling av avvikelser 
beträffande patientsäkerhet skilde sig i stort sett inte, utan de beskrev hanteringen på 
liknande sätt.  
 
I systemet rapporterade vårdpersonalen in alla avvikelser som kunde härledas till 
patientsäkerheten. Om det framkom klagomål från anhöriga eller patienten själv så 
skulle även dessa rapporteras in i samma system. Vårdsamverkan Fyrbodal är ett forum 
för samarbete emellan kommuner, primärvård och länssjukhusen. Det innebär att om 
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exempelvis kommunen skrev en avvikelse gentemot NU-sjukvården så scannades även 
denna avvikelse in i MedControl. Informanterna gav också utryck för att de inom NU-
sjukvårdens verksamheter utförde mätningar av förebyggande åtgärder mot vårdskador: 
 
 ”Och sen så görs ju de årliga mätningarna vad det gäller trycksår och vårdrelaterade 
infektioner till exempel. Så dem följer vi ju också”.  
 
Flertalet informanter beskrev att det fanns övergripande riktlinjer inom NU-sjukvården 
som samtliga avdelningar/enheter inom NU-sjukvården var ålagda att följa. Samtliga 
informanter arbetade med det som de kallar basala hygienrutiner, vilket innebar att 
personalen använde sina arbetskläder utefter uppsatta klädregler och var noga med 
exempelvis handhygien. Detta sågs bland annat som ett förebyggande arbete för att 
minska spridning av exempelvis calici (magsjuka). En informant gav utryck för att hon 
såg ett stort värde i dessa riktlinjer som kom ovanifrån, att det lade en standard över 
hela sjukvården. Hon menade att man på det sättet ” höjer lägsta nivån”, vilket enligt 
informanten kunde bidra till att patientsäkerhetsarbetet inte styrdes av den enskildes 
intresse för arbetet. Att informanterna arbetade i enlighet med lag och gällande 
föreskrifter belyste en informant på följande sätt: 
 
”Vi har ju även haft representanter från vårt avvikelsesystem, MedControl som det 
heter. De har visat hur man fyller i och att vi är ålagda att göra det enligt lag och allt 
det här som styr det här”. 
 
Vi fick tillfälle att studera MedControl vid två intervjutillfällen. En informant tog sig tid 
att visa oss systemet i hennes dator och hur man gick till väga för att skriva en 
avvikelse. Informanten var intresserad av vårt arbete och arbetade själv aktivt med 
patientsäkerhetsarbetet. Händelsen skedde i samband med att själva intervjun var 
avslutad. Informanten redogjorde för att när personalen registrerade en avvikelse i 
MedControl så skickas det vidare till en ärendeansvarig som hade till uppgift att utreda 
vad som orsakat avvikelsen, vidta åtgärder och därefter göra en uppföljning. Personalen 
kunde sedan följa ärendet på "sin sida." När ärendet var avslutat fick personalen som 
skrivit avvikelsen en återkoppling. Vad det gäller återkoppling och lärande skulle 
chefen sedan diskutera och återinföra erfarenheterna på de rapporterande avvikelserna 
så att ett lärande uppstår på avdelningen. Samma informant förklarade för oss att NU-
sjukvården har riktlinjer om att avvikelsen skall rapporteras och att detta ofta gjordes 
vid en arbetsplatsträff (APT). En annan informant beskrev stegen i avvikelsehanteringen 
för att vi skulle få insyn i arbetet. Hon beskrev processen- från misstag till åtgärd så här: 
 

För att komma med ett exempel, om jag skulle ha delat ut fel läkemedel, så 
skriver jag avvikelsen själv om jag vet att jag gjort det och där skriver jag 
också vilka åtgärder. Ja, för det första, vad var det som orsakade det? Om 
vi säger då att man blir avbruten eller att det är stressigt. Det är ju ofta det 
som folk säger att det beror på, eller en otydlig ordination eller någonting. 
Då skriver jag ju först vad det var som orsakade det, vad jag gjorde åt det, 
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mina åtgärder.  Och i det här fallet så är det väl naturligtvis allt som kan 
ske runt patienten, man kontaktar väl en doktor och kanske får en 
ordination på nått prov som skall tas eller någonting. Men sen så skriver 
jag ju förslag på förbättring, det gör jag ju själv. 

 
Beskrivningen från ovanstående citat kom till följd av att vi frågade efter en beskrivning 
om hur en avvikelse med uppföljande åtgärd ser ut.  
 
Samtliga informanter påtalade att de ansvarade för patientsäkerheten på respektive 
avdelning/enhet. De uttryckte att deras egen syn och inställning till 
patientsäkerhetsarbetet var avgörande för arbetet på avdelningen. De belyste vikten av 
att ha en uppmuntrande inställning till rapportering samt att ta upp avvikelser på APT-
möten. Vi frågade informanterna om och hur de själva kunde påverka 
patientsäkerhetsarbetet. En informant påtalade att det var hennes ansvar: 
 

Absolut! Det är ju mitt ansvar att se till att det är patientsäkert. Både för 
undersköterskor och sjuksköterskor. På sjuksköterskesidan kan det ju vara, 
de har ju legitimation, det kan vara läkemedel som ska lämnas till patienten 
på ett säkert sätt. Rätt läkemedel, rätt tid, det är ju jätteviktigt…För 
undersköterskor är ju deras ansvar att få dem färdiga för dagen, få mat, det 
är ju patientsäkert. De ska ha mat, de ska ha kläder, de ska bli rena och 
bäddas. Det är mycket kring omvårdnaden då. 

 
En annan informant tydliggjorde inställningen till patientsäkerhetsarbetet, vilken typ av 
avdelning som bedrevs samt vikten av att belysa avvikelser på APT möten enligt 
följande: 
 

Dels är det att ständig ha en dialog om patientsäkerhet, är det 
patientsäkert? Vi har arbetat väldigt aktivt med patientsäkerhet. Dels 
eftersom vi är den avdelningen som vi är och dels för att vår förra 
verksamhetschef var väldigt patientsäkerhetsmedveten själv. Vi har haft i 
våra styrkort att vi minst ska skriva en avvikelse per år och anställd, följer 
upp varje avvikelse på ett ATP möte per vecka. Vi lägger upp avslutade 
händelser på hemsidan för att kunna titta. Vi uppmanar alla som kommer 
med någonting att skriva en MedControl ärende på det. Jag kan hjälpa dem 
om de inte kan och så där. Vi är väldigt medvetna om det. Vi har en 
förbättringstavla som vi skriver på en gång i veckan som tar upp praktiska 
saker men där tar vi även upp patientsäkerhet som risker för saker. 

 
På samma fråga om och hur de själva kunde påverka patientsäkerhetsarbetet belyste 
även en informant att faktorer som återkoppling, bemanning, utbildning och en icke 
skuldbeläggande kultur påverkade patientsäkerhetsarbetet: 
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Ja, absolut. Det är ju massor av faktorer, framför allt att hela tiden lära oss 
av de risker vi ser, för att återkoppla om det har varit tillbud som orsakats 
av saker som vi kan förebygga. Sedan är det en bemanningsfråga. Det är ju 
också….vad ska man säga…att ha ett patientsäkerhetsarbete som bygger på 
att vi inte letar syndabockar. Vi vill gärna se på det som vi kan göra bättre 
till nästa gång. Vad som var problemet kan man säga. Och det är mitt stora 
jobb som är ansvarig för verksamheten. Sedan är jag ju ansvarig för att det 
finns bra omvårdnad och att personalen är utbildad. Det är ett väldigt stort 
ansvar egentligen. Arbetsmiljö och patientsäkerhet går ju väldigt mycket 
ihop också.  

 
Tid, kompetens, kommunikation, arbetsmiljön och att det ofta var en hög arbetstakt på 
avdelningarna/enheterna och ett stort flöde av patienter sades också påverka 
patientsäkerheten.  
 
Vi ställde frågan om vem som skall rapportera avvikelser i NU-sjukvårdens 
avvikelsesystem MedControl till samtliga informanter. Svaret var entydigt, det skulle 
samtliga medarbetare göra: 
 

Alla medarbetare. När man anställs går man igenom hur man gör en 
avvikelse så man ska kunna det. Sen så uppmanar vi att göra det om de 
kommer med någonting. Man gör ju en enkät om 
patientsäkerhetskulturmätning och då tittar man precis på det här med 
patientsäkerhet vad man tycker och utifrån det får vi ta fram en 
handlingsplan för hur vi ska kunna få det här ännu bättre. Så vi har en 
handlingsplan hur vi ska arbeta vidare. Bland annat sa vi att vi ska gå 
igenom på ATP hur man skriver en avvikelse så att alla kan och det har vi 
gjort. 

 
Men på frågan om alla medarbetare kunde skriva en avvikelse, så var informanterna inte 
lika säkra. En informant tydliggjorde med säker ton att: 
 
”Ja, alla lär sig att identifiera en avvikelse när man blir anställd”. 
 
Medan problematiken samt orsaken till att vissa medarbetare eventuellt inte kunde 
skriva en avvikelse redogjordes på olika sätt. En informant förklarade att hennes 
avdelning var relativt ny: 
 

Jag tror att här hos oss, vi är en ny avdelning. Vi öppnade i september. Den 
har inte funnits förut. Och jag är ju ny då och även väldigt många 
sjuksköterskor är helt nya, nyexaminerade. Vi är en hel bunt som är nya. Så 
de har så mycket som de behöver tänka till på och jobba med. Så jag tror, 
även undersköterskor är en ny grupp som tillsammans ska bli 
sammansvetsade. Så jag tror att de glömmer bort att skriva avvikelser för 
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att de har så mycket annat just nu. Men nu faktiskt den senaste månaden har 
vi börjat mer och mer titta på saker, har du skrivit avvikelse på det? Nä! 
Men då kanske du ska göra det. Och det kan vara att liften i taket inte 
funkar. Eller att vi inte har någon extra turner som kan användas för 
flyttningsteknik. Mycket sådant här. Så man hittar saker som vi behöver 
utveckla till det bättre. Och det jobbar vi på hela tiden. Men det behöver 
hela tiden förbättras och tjatas om. Det är så himla mycket, det kan vara så 
enkla saker som att vi flyttar patienten fel. Det kommer en patient hit på fel 
sätt. Bara det kan vara en avvikelse. Det kan vara ett fel som det ska skrivas 
en avvikelse på, som kan vara patientosäkert……Det kan vara saker som 
man tar för givet, aha ska man skriva en avvikelse på det? …man får hela 
tiden påminna dem om att inte glömma att skriva. Det är inget som 
prioriteras tyvärr. 

 
Vi fick även liknande svar från en annan informant men till skillnad från föregående 
informant så hade denna informant mångårig erfarenhet inom NU-sjukvården: 
 

”Det tror jag att de flesta kan, men det är därifrån till att rapportera dem, 
det tror jag är ganska lång väg. Sen tror jag att folk inte vill rapportera små 
saker, det känns liksom inte, och det kanske man inte ska rapportera, om det 
handlar om enskilda händelser eller enskilda personer så tror jag det är 
bättre att säga till. Att nu hände detta, vad gör vi åt det?” 

 
En informant förklarade även att det kunde finnas svårigheter i att förstå innebörden i de 
olika begreppen såsom avvikelse, tillbud och vårdskada.  
 
”Det är nog svårare. Det kan inte alla är jag säker på. Vad är en avvikelse, tillbud, 
vårdskada och sådant? Där är vi fortfarande i nybörjarstadiet på att försöka utbilda så 
att säga”. 

 
 

6.4.2 Patientsäkerhetskultur 
 
Vi ställde oss frågandes till om sjukvården präglades av en patientsäkerhetskultur. 
Informanterna framhävde att de aktivt arbetade för att inte leta syndabockar utan i stället 
systemfel. Vi frågade samtliga informanter om de trodde att deras personal upplevde att 
deras misstag som rapporteras lades dem till last i deras arbete. En informant redogjorde 
för följande svar: 
 
”Nej det tror jag inte, för det har vi pratat om mycket om. Att det här är till för att 
skriva avvikelser. Det är inte till för att hitta syndabockar eller att utse någon så… utan 
att det är till för förbättringar. Förbättringsområden. Och det känner…uppfattar jag 
nog att alla är med på den banan”.  
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Liknande svar kom från en annan informant. I detta fall som följdsvar på frågan, hur 
hon arbetade på sin avdelning för att undvika att rapporteringen kunde upplevas 
bestraffande: 
 

Nä, men det är ju att prata om det här, att säga att det man vill komma åt i 
en avvikelse är att hitta systemfel. Alltså, är det så att patienterna ramlar på 
kvällen? Eller ramlar de medans vi rapporterar? Då får vi se till att inte all 
personal sitter i rapport samtidigt. Det handlar ju inte om vem som jobbade 
den kvällen, eller vad det var, eller vad som egentligen hände, utan man vill 
se mönster i det. Så att man kan göra någonting åt det, eller hitta andra fel.  

 
Men de fanns de informanter som gav uttryck för att några medarbetare nog kunde 
uppleva skam och skuld i avvikelserapporteringen. Följande citat för symbolisera detta: 
 
”Ja, det tror jag att man kan känna om man t.ex. har gjort fel med läkemedel. Då tror 
jag att man kan känna att det kan läggas som last, men egentligen gör det inte det. Det 
bli mer allvarligt om man skriver en avvikelse”. 
 
Patientsäkerhetskultur sågs som en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Informanterna 
förklarade för oss att NU-sjukvården aktivt arbetade för att utveckla en 
patientsäkerhetskultur i verksamheterna, och att de för tillfället arbetade med resultaten 
från den nationella patientsäkerhetskulturmätningen som genomförts i NU-sjukvården. 
Att man hade en uppmuntrande inställning till rapportering och avvikelser samt att man 
pratade om avvikelser på APT sågs som ett led att arbeta bort eventuellt 
syndabockstänk. Begreppet kultur användes ordagrant i svar på våra frågor, exempelvis 
då vi frågade en informant om vilka faktorer som sågs betydelsefulla för 
patientsäkerhetsarbetet:  
 

Det tror jag är kulturen, om man jobbar med avvikelser utan och vara, ja 
att man inte är rädd för avvikelser utan att se dem som en möjlighet att 
förbättra arbetet. Att man inte gör det mot varandra, att det inte blir någon 
sorts…nu skall jag minsann göra en avvikelserapport, utan att man 
använder det till att förbättra och också emellan enheterna och 
avdelningarna, och också utåt mot kommuner och andra samarbetspartner 
till vår organisation. 

 
Samma informant belyste även kulturen på frågan om hon trodde att de nyanställda 
påverkades av anställdas inställningar till avvikelser:  
 
”Det gör de säkert, alltså det är ju inte bara nyanställda utan är man på en avdelning 
där det rapporteras mycket då har man större benägenhet att rapportera. Är det på ett 
ställe där man aldrig rapporterar några avvikelser, nä då gör man inte det. Så det 
beror nog på.. det skapar kulturen. Och man följer nog oftast kulturen”. 
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En annan informant belyste kulturen på samma fråga, fast hon uttryckte sig på ett annat 
sätt: 
”Ja, det tror jag. Man blir itutad att du inte får göra något som du inte kan. Det måste 
vara säkert, Du måste fråga mycket”. 
 
Patientsäkerhetskulturen sades också ”sitta i väggarna”, en informant uttrycket följande: 
”Vi har arbetat väldigt aktivt med patientsäkerheten. Dels eftersom vi är den 
avdelningen vi är och dels för att vår förra verksamhetschef var väldigt 
patientsäkerhetsmedveten själv”.  
 
Dessa två meningar är tagna ur ett längre citat som är redogjort för tidigare, svaret kom 
till följd av frågan om hur hon som chef hade möjlighet att påverka 
patientsäkerhetsarbetet på avdelningen. 
 
En av våra informanter beskrev att trots att de arbetade för att neutralisera rapportering 
så kunde avvikelser ibland förekomma som ett ”hot”. Informanten menade att det kunde 
användas som hot emellan olika avdelningar vilket kunde upplevas hotfullt. 
Informanten ändrade ordval och förklarade att hot nog var att ta i men som ett 
påtryckningsmedel i vissa situationer. Beskrivningen framkom till följd av att vi frågade 
henne om hon trodde att personalen upplevde att deras misstag som rapporterats läggs 
dem till last i deras arbete och i så fall hur. 

 
 

6.4.3 Mänskliga faktorn och felhandlingar 
 
Nedan redogörs för vad informanterna redogjorde beträffande den mänskliga faktorn 
och dess felhandlingar. Informanterna förklarade att de inte var felfria på något sätt. 
Flera av informanterna gav uttryck för att; ”Vi är ju inte mer än människor!”  En 
informant förklarade att om personalen var erfarna och hade rätt utbildning så skedde 
det inte lika mycket fel och olyckor, men att det inte gick att undvika helt. Samma 
informant påpekade också att det ibland kan vara patienten själv som orsakat sin egen 
skada. Felhandlingar och misstag sades öka vid underbemanning, hög arbetsbelastning 
och tidspress. Att avvikelser inte alltid rapporteras menade informanterna kunde 
härledas till dessa faktorer. En informant redogjorde för att fel som inträffat på grund av 
fel ordinering av exempelvis läkemedel ofta upplevdes som besvärande för den som 
utgjort felet. Felhandlingar på grund av den mänskliga faktorn framkom genom olika 
beskrivningar utav informanterna. I samband med att en informant berättade om 
eventuella anledningar till att inte alla skrev en avvikelse, (och då poängterade hon att 
det i så fall gällde avvikelser på ”små saker”) så redogjorde hon för ett typexempel som 
belyste såväl den mänskliga faktorn som fel.  
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Om man beställer liggande transport. När patienter skall åka hem, så är de 
väldigt ofta försenade. Och då kan det ju vara så att, ofta så sker ju 
vårdplaneringen i hemmen nu och då står ju hemtjänstpersonal och 
rehabpersonal från kommunen och väntar på patienten. Vi har bestämt att 
patienten skall vara hemma klockan 10.00 och så skall den liggande 
transporten komma klockan 9.15 t.ex. så gör den inte det. Då blir det ju en 
massa människor som blir stående och väntar på patienten. Det är en typisk 
sådan sak som händer många gånger. Och sådana saker är vi alltså dåliga 
på att rapportera, för man är så van med det men kanske om det skrevs 
mycket om det då fick man samlat de i en stor hög så får ju de som kör 
sjukresorna reda på det eller det kanske behövs fler helt enkelt: Det skulle 
kunna vara ett sätt att påverka det. Men sådana avvikelser är vi nog dåliga 
på. Utan vi bara accepterar det, men skulle det däremot hända att någon, 
att det utgörs något fel eller att patienten ramlar och bryter sig eller att det 
skulle hända någonting sådant, så rapporteras ju det alltid! 

 
De vanligaste felen och misstagen som inträffade på avdelningarna/enheterna sades vara 
fall, det vill säga att patienten ramlar. En informant redogjorde för följande på frågan 
om vilka de vanligaste avvikelserna på hennes avdelning var: 
 
”Fall! Vi har flera i veckan. Så det är absolut det vanligaste. Vanligaste är faktiskt att 
de ramlar på natten när de skall gå upp på toaletten eller … man har dropp och man 
känner inte igen sig eller man glömmer att ta på sig tofflorna och så halkar man. Så det 
är absolut det vanligaste”. 
 
Svaret kom ifrån en informant som arbetade med äldre sjuka, och det var också vid 
dessa avdelningar som fallskador och olyckor var de mest förkommande. Flertalet 
informanter klargjorde även att fel och misstag skedde i samband med medicinering av 
patienter. Felen sades beror på fel/otydlig ordinering, att läkemedlen var lika till 
utseendet samt att det kunde ha brustit i kommunikationen. En informant menade att det 
var jätteviktigt att arbeta med kommunikationen för att minska antal fel. Informanten 
påpekade även vikten av att ha en öppen och stödjande kultur, där frågor var mer än 
välkomna. Samma informant redogjorde för följande:   
 
”Vi jobbar ju mycket med att det är tillåtet att fråga, vi vill hellre att man frågar en 
gång för mycket än en gång för lite. Om man inte kan saker eller inte vet saker, man 
blir mer orolig om det kommer en ny som inte frågar än en som frågar för mycket. Så 
fråga hellre en gång för mycket istället. Det finns inga dumma frågor”.  
 
Informanterna poängterade att det var viktigt att inte endast se till medarbetaren som 
gjorde felet, utan försöka hitta felet i systemet. Att se till systemet och att arbeta 
strukturerat och uppmärksamt från början menade en informant var ett sätt att hitta fel 
på vägen och att eliminera att det inträffade. Att fel och misstag inte registrerades i 
deras avvikelsesystem menade flertalet av informanterna berodde på glömska och tid. 
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Men någon menade att det kunde bero på att de inte visste hur de skulle använda sig av 
systemet.  
 
I kommande resultatavsnitt är det studiens frågeställningar ”Vilka former före lärande 
förekommer inom vården?” och ”Vilka hinder och möjligheter ses för lärandet inom 
vårdarbetet?” som är i fokus.  
 
 

6.4.4 Lärande 
 
Genom frågan vilka faktorer anser du är viktiga för att främja lärandet utifrån 
patientsäkerhetsarbetet belystes flera olika faktorer av informanterna. En icke 
skuldbeläggande kultur, kommunikation, tid, utbildning, information, systemtänkande 
och att arbeta med avvikelsehantering. Vid en överblick av samtliga intervjuer framkom 
att flera informanter tyckte att avvikelsehanteringsarbetet var en viktig faktor för att 
gynna lärandet, då det resulterade i att uppmärksamma de fel och misstag som begåtts. 
Följande citat illustrerar detta: 
 
”Jo men det är att det skrivs avvikelser”. 
 
En annan informant svarade så här: 
”Det är väl att avdramatisera återkoppling, sammanställningar, så att det inte blir 
personligt”. 
 
För att öka medvetenheten och kunna sprida information så tog nästan alla 
informanterna upp och diskuterade avvikelser som hänt på deras APT- möte. Under 
dessa möten diskuterade de vad som orsakat felet och hur de ska undvika att det blir fel 
igen. Genom att återföra kunskaper och erfarenheter av avvikelsen ska förhoppningsvis 
inte felet uppstå igen. Arbetet med avvikelse hanteringen är en viktig källa för att lära 
inom NU-sjukvården menade informanterna. En informant uttryckte sig så här: 

 
På varje APT finns en stående punkt med patientsäkerhet. Vi har en 
vårdutvecklare som jobbar mycket med patientsäkerhet och tar hand om 
våra ärenden. Och då tar han med sig några ärenden som är aktuella och 
så berättar man vad som har hänt och så berättar man hur man har tänkt 
och hur man har tänker rätta till det. Senast hade vi en patient som inte 
hade stängt ögat riktigt, som hade åkt upp lite och hade fått ett sår på 
hornhinnan. Och då ändrades rutinen för hur medicinen ska läggas in. så 
nu har vi ändrat rutinen till ett speciellt ögondokument tidigare så man inte 
missar det här. Vad är det som har hänt, vad ledde det till, vad har vi gjort 
för åtgärd. Så det brukar vi ha några sådana här på APT för att få en bra 
diskussion. 
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En informant sa att de försöker att reflektera efter varje arbetspass: 
”Vad har gjort bra i dag? Vad kunde vi gjort bättre?” 
 
På frågan om chefen har möjlighet att påverka patientsäkerhetsarbetet på avdelningen 
blev ett svar kopplat till lärande: 
 ”Det finns ju massor av faktorer, framför allt att hela tiden lära oss om de risker vi ser, 
för att återkoppla om det varit ett tillbud som orsakats av saker som vi kan förebygga”. 
 
En informant uppmärksammade systemtänkandet i organisationen som en faktor som 
påverkar lärandet: 
"Alltså man försöker att hitta systemfel och inte personerna, utan man hittar vad som är 
fel i systemet, eller vad är det för fel i rutinen. Eller skapar rutiner. Det tror jag, det 
skapas nog rätt mycket rutiner ifrån de avvikelserna som sker. Då blir det nya rutiner, 
så det görs ju”. 
 
Flera av informanterna beskriver att det förekommer utbildningar för personalen på 
olika sätt beroende på viken avdelning det gällde. Arbetade avdelningen med mycket 
teknik och svårt sjuka patienter gavs det mer utbildningstillfällen. Det skiljde sig från 
betydlig mellan de olika avdelningarna hur lärtillfällena såg ut.  Informanterna uppfattar 
det som att utbildningarna kan skapa tillfällen för personalen att lära: 
 
”Främja lärandet, ja, i den mån man kan, vill man ju gärna skicka iväg dem på lite 
utbildning naturligtvis för att lära sig olika saker. Sedan håller vi ju på med de här 
informationerna och de är ju ett slags lärande det också”. 
 
”Vi har tre utbildningsdagar per person och år”. 
 
”Vi har en del webbaserade utbildningar som personalen får göra”. 
 
 

6.4.5 Hinder och möjligheter för lärande 
 
I det följande redogörs för vad cheferna från de olika avdelningarna uppfattar hindrar 
respektive möjliggör för lärande i arbetet. Hinder som ekonomiska resurser, tidsbrist, 
besvärliga datasystem, lokalers utformning och problem i kommunikationen lyftes fram.  
 
Det största hindret som framkom var att över hälften av informanterna tyckte att 
tidsbrist kan vara ett hinder för lärandet på avdelningen. Det framkom att några 
avdelningar fick anlita bemanningssjuksköterskor medan andra avdelningar inte fick 
köpa in denna hjälp. 
 
”Ja att det är så pressat, man skall göra mera på samma tid kan ju vara svårt att få tid 
till att reflektera och att ta upp de här avvikelserna ute på avdelningsnivå”. 
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Ett annat hinder som togs upp av flera informanter var att deras datasystem MedControl 
var svårhanterligt och att de trodde frustrerande att det resulterade i att det blev färre 
avvikelser registrerade då många har problem med systemet. En informant svarade så 
här på frågan har du upplevt några svårigheter eller hinder kring lärande utifrån 
patientsäkerhetsarbetet? 
”Det är systemet i sig”. Informanterna beskrev att det var stort och krångligt. 
 
En av informanterna berättade att efter en ombyggnad på avdelningen har den nya 
lokalen medfört oönskade konsekvenser vad det gäller sociala aspekter och lärande. Den 
nya lokalen är fantastisk vad det gäller hygien, arbetsmiljö och integritet. Tidigare 
arbetade två sjuksköterskor och två undersköterskor tillsammans med gemensamma 
patienter. Den lokalen är byggd med en annan planlösning och arbetet är organiserat på 
ett annat sätt.  I dag arbetar endast en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans. 
Tidigare kunde sjuksköterskorna hjälpas åt och ha en ständig dialog. Det var likadant 
för undersköterskorna, de kunde lära av varandra. De hade en i sin egen kategori att dela 
tankar och kunskap med. Informanten påpekade ”Den lärande organisationen är 
bortbyggd kan man säga”. Informanten menar att det är ett bekymmer som de har men 
att de försöker att komma på nya arbetssätt. Men att det dagliga kontinuerliga lärandet 
har upphört i och med ombyggnaden.   
 
Två informanter menade att det fanns personer som inte ville lära sig och inte heller ta 
sig tid att lära sig MedControl, vilket kunde ses som ett hinder för att lära.  En informant 
gav också uttryck för att det fanns väldigt duktiga sköterskor, men som inte ville dela 
med sig av sin kunskap, vilket då också hindrade lärandet.   
 
Ett annat hinder som lyftes fram av en informant var svårigheten att nå ut med 
information. Missförstånd kan lätt uppstå när det återkopplas vid avvikelsehantering.  
 
”Allting som är kritik kan uppfattas fel också, så är det ju”. 
 
Vad det gäller möjligheter till lärande anser informanterna att det inte bara sker ett 
lärande på avdelningen genom att ta upp och diskutera avvikelser vid APT-möten. 
Personalen får även utbildningsdagar och dagliga möten och genomgångar på 
avdelningen vid skiftbyten. På frågan om det sker ett lärande mellan de olika 
verksamheterna svarar de flesta informanterna att det gör det nog om avvikelsen är 
skickad till en annan avdelning eller kommer från en annan avdelning, men: 
 

Det gör det ju om vi är fler om ett ärende, särskilt om vi gör en 
händelseanalys. Men jag tror att det inte är, alltså vi kan nog begå samma 
misstag hos mig och sen så håller jag på att arbetar med de avvikelserna så 
händer det samma sak på 12 som inte heller är samma klinik eller på 
kirurgen. Och jag ser eller blir ju aldrig medveten om deras. Så det är ju 
dåligt. Det skulle vara mycket mer ökad, att vi tog mer lärdom av varandra, 
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det finns det inga rutiner för. Det går ju att ta fram statistik, men det gör 
man inte. 
 
 

6.5 Sammanfattning av empirisk data 
 
Sammanfattningsvis kan vi genom vår insamlade empiri se att alla informanter arbetade 
med patientsäkerhet och lärande.  Några arbetade mer intensivt än andra. De som chefer 
ansvarade för strategisk kompetensutveckling utav medarbetarna. Faktorer som 
påverkade patientsäkerheten var bland annat bemanning, stress, ekonomi, kompetens, 
återkoppling och kultur visade resultaten.  
 
Resultaten visade att alla arbetade i ett gemensamt datasystem för avvikelsehantering 
och alla ska rapportera avvikelser. Men studien visade även att alla inte kunde skriva en 
avvikelse. Även om man kunde rapportera var det inte alltid det gjordes på grund av 
glömska, tidsbrist, eller att man inte vill rapportera små saker.  
 
Flera informanter påpekade att de inte letar efter ”syndabockar” utan letar efter 
systemfel när något fel eller misstag har hänt. De poängterade att det var viktigt att inte 
endast se till medarbetaren som gjort misstaget, utan försöka hitta felet i systemet. 
Studien skiljde sig åt då informanterna trodde att vissa medarbetare kunde uppleva att 
misstag som hänt senare kunde ligga dem till last i arbete. Samtidigt som andra inte 
upplevde det så.  
 
Resultatet visade att informanterna upplevde att de största hindren för lärande beror på 
tidsbrist, ekonomiska resurser, krångliga datasystem och problem i kommunikationen. 
Studien visade att de flesta informanterna tyckte att arbetet med avvikelsehanteringen 
var en viktig faktor för att gynna lärandet. Nästan alla informanter diskuterade 
avvikelser som hänt på APT-möten med sina medarbetare. Andra faktorer som lyftes 
fram som möjligheter för lärandet var bra kommunikation, utbildningar, 
rapporterandekultur och systemtänkande. 
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7. Tolkning 
I detta avsnitt tolkar vi vår empiri med hjälp utav såväl tidigare forskning och teori. I 
likhet med vårt empiriavsnitt struktureras tolkningen med hjälp av tolkningsmodell.  
För att kunna undersöka om och hur sjukvården tar tillvara på erfarenheter och 
kunskaper från misstag som sker i vårdarbetet kommer vi att presentera tolkningen 
utefter våra frågeställningar som presenterades inledningsvis. Tolkningen mynnar 
slutligen ut i vår övergripande forskningsfråga.  

 
 

7.1 Kännetecknas vården av en patientsäkerhetskultur? 
 
Forskningen visar att en god patientsäkerhetskultur i stor grad beror på vårdpersonalens 
medvetenhet av de risker som sker och som kan komma att uppstå, och inte minst deras 
egen inställning till arbetet (Reason, 2000, Weick & Sutcliffe, 2007). I studien; An 
Organisation With a Memory lyfter Department of Health (2000)  fram fyra olika 
komponenter som ses viktiga för patientsäkerhetsarbetet.  Ett tillåtande och öppet klimat 
anses vara en av de främsta faktorerna i syfte att säkra vården. Olyckor och misstag som 
tidigare har inträffat kan förhindras om medarbetarna vågar dela med sig av negativa 
händelser och andra avvikelser. Vi vill därmed påstå att samtlig vårdpersonals 
värderingar och attityder utgör patientsäkerhetskulturen och att kulturen i sin tur präglar 
patientsäkerhetsarbetet.  
  
Resultatet från vår undersökning visade att cheferna hade en uppmuntrande och positiv 
syn till avvikelser vilket bland annat Socialstyrelsen (2009), Lind och Sahlqvist (2012) 
och Thörner m.fl. (2013) framhäver som avgörande förutsättningar för att uppnå en god 
patientsäkerhetskultur. Många av informanterna menade att deras medarbetare var 
väldigt duktiga på att rapportera avvikelser vilket vi anser hör ihop med att samma 
informanter även gav uttryck för att de inte trodde att deras medarbetare såg något 
skuldbeläggande i rapporteringen.  
 
Insamlad empiri anknyter till tidigare forskning som redogör för att såväl en 
rapporterande- och icke skuldbeläggande kultur är avgörande för att skapa en god 
patientsäkerhetskultur (Department of Health, 2000). Vi anser att dessa två 
komponenter onekligen hänger ihop. Hade medarbetarna upplevt skam och 
skuldbeläggande med rapportering av avvikelser tror vi inte heller att de hade 
rapporterat. Vi vill därmed påstå att en rapporterande kultur och en icke 
skuldbeläggande kultur går hand i hand.  
 
Vi måste ändå passa på att poängtera att resultatet från vår egen studie inte entydigt 
pekar på att alla medarbetare rapporterar. Däremot var samtliga överens om att alla 
medarbetare skall rapportera vilket vi finner stöd för i Patientsäkerhetslagen (SFS 
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2010:659) och hos Lind och Sahlqvist (2012). Några av våra informanter menade att 
vissa medarbetare kunde uppleva att misstag som rapporterades senare kunde ligga dem 
till last i deras arbete. Vi tror att det är ett enormt arbete som måste till för att få 
samtliga medarbetare i organisationen att rapportera.  Vi är inte heller övertygade om att 
det ens är möjligt, det finns alltid bakåtsträvare och de som inte vill eller kan.  
 
Lagstiftningen har under de senaste åren genomgripande ändrats för att minska det 
individuella ansvarsutkrävandet. Sjukvården har mer och mer ersatt det individuella 
ansvarsutkrävandet mot ett systemtänk (Lindh & Sahlqvist, 2012). Det stödjs av empirin 
i studien då flera informanter påpekade att de inte letar efter syndabockar utan att de är 
ute efter att hitta systemfel. Men då resultaten skiljer sig åt med ytterligheter åt det ena 
eller andra hållet upplever vi att vården har mycket att vinna på att arbeta mer 
systematiskt med ledarskapet och kulturen för att avdramatisera rapportering av 
avvikelser. Flera informanter lyfte fram vikten av en bra kommunikation. Detta tror de 
hjälper till att minska att rapporteringen kan upplevas bestraffande.  För trots allt så 
lyfte en informant upp att även om de arbetar med att neutralisera rapportering så kan 
vissa uppleva det som ”hot.” Forskningen som vi redogör för belyser att hur 
organisationen och vårdsystemet förhåller sig till misstag är avgörande förr hur 
individerna agerar (Reason, 2000, Lind & Sahlqvist, 2012). Ett misstag påverkar inte 
bara de som begått misstagen utan även hur deras medarbetare uppmärksammar de fel 
som hänt (Törner m.fl. 2013). 
 
Liksom forskningen (Reason, 2000, 2007, 2010, Weick & Sutcliffe, 2007) så anser vi 
att chefernas egna engagemang och inställning till patientsäkerhetsarbetet är av stor 
betydelse för patientsäkerhetskulturen. Vi upplevde att övervägande del av de 
informanter vi träffade hade ett stort engagemang i patientsäkerhetsarbetet. Många av 
dem var arbetsklädda och påpekade själva att de var ute i verksamheten. Vid ett besök 
på en av vårdavdelningarna förklarade en av informanterna att hon kom ifrån disken, då 
de behövt avlastning. Vi ser återigen likheter med tidigare forskning som också lyfter 
fram en lärande och en icke- hierarkisk och flexibel kultur som betydelsefulla för 
patientsäkerhetsarbetet (Department of Health, 2000). Vi tolkar chefens agerande som 
ett tecken på en icke- hierarkisk kultur, att det var en avdelning som präglades av 
prestigelöshet och ett kollegialt klimat. Vi tror även att chefens agerande visar övriga 
medarbetare att med rätt och snabba resurser så kan säkerheten bibehållas, vilket bidrar 
till en lärande kultur.  
 
Vi tror att kulturen i organisationen är svår att styra och att då ha engagerade chefer ser 
vi som en avgörande faktor. Vi tror att ett stort hinder är just vårdens gamla traditionella 
hierarkier och subkulturer som kan motarbeta en öppen icke skuldbeläggande kultur. 
Kulturen behöver förändras och vården behöver arbeta mer med kulturfrågor. Även 
statusskillnader mellan de olika yrkesgrupperna behöver lyftas fram. Vi tror att det kan 
kännas svårt för en sjuksköterska att göra en avvikelse rapport på en läkare och att man 
inte pratar om det. Studien påvisade även att medarbetarna hade svårt att skriva 
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avvikelser på varandra. Vi tyder resultatet som att viss personal är i konflikt mellan 
individ- och systemperspektivet.  
 
Informanterna arbetade i enlighet med lagstiftningen och var väl införstådda med 
sjukvårdens skyldigheter gällande patientsäkerheten. En informant påtalade även att 
regler på NU-nivå, regering, riksdag och Sveriges kommuner och landsting påverkar 
patientsäkerhetsarbetet. Detta stämmer överens med forskningen som visar att 
myndigheterna under senare år gjort genomgripande förändringar i sina regelverk vad 
det gäller patientsäkerhetsarbetet (Törner m.fl. 2013, Lindh & Sahlqvist, 2012). 
 
Vi kunde se att flertalet av våra informanter menade att patientsäkerhet och arbetsmiljö 
gick hand i hand. De menade att en avdelning som kännetecknades utav en god 
arbetsmiljö också blir säkrare för patienterna. Vi har i en tidigare studie undersökt 
medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön inom NU-sjukvården (Jansson, Nilsson & 
Svensson, 2013). Precis som informanterna från föreliggande studie, ser vi samband 
mellan patientsäkerheten och arbetsmiljön. De faktorer som sades påverka arbetsmiljön 
negativt var blad annat: stress, underbemanning och överbeläggning (Jansson, Nilsson 
& Svensson, 2013).  Sambandet med vår tidigare studie av arbetsmiljön ses i dessa 
faktorer som informanterna i denna studie menar påverkar patientsäkerhetsarbetet. 
Resultatet från vår tidigare undersökning visade att ett bra arbetsklimat, goda kollegor 
och en engagerad chef påverkade arbetsmiljön positivt. Även dessa faktorer lyfts fram i 
denna studie som värdefulla för ett bra patientsäkerhetsarbete. Vi tror att sjukvården 
med fördel kan samköra patientsäkerhet och arbetsmiljön.  
 
Informanterna uppmärksammade oss på att NU-sjukvården gjort en sjukhus-
övergripande patientsäkerhetskulturmätning. Vi tolkar det som om organisationen är 
medveten om att arbetsplatsens kultur och klimat är avgörande för om medarbetarna 
rapporterar eller inte. Resultatet ifrån NU-sjukvården egen mätning kan analyseras och 
utvärderas och fungera som ett bra hjälpmedel för organisationen. Vi har inte tagit del 
av resultatet från mätningen men oavsett resultat tycker vi oss se att NU-sjukvården 
stakat ut en tydlig väg och strategi i syfte att skapa en säkerhetskultur. Det är ett flertal 
händelser och inte minst den information som vi tagit del av på NU-sjukvårdens hem-
sida som stärker våra tankegångar. Bara det att utvecklingsledaren och cheferna var 
positiva till vår undersökning ser vi som ett tecken på att NU-sjukvården karaktäriseras 
av ett tillåtande klimat. NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och 
önskar man att läsa om Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsarbete finns 
informationen några klick bort. Hemsidan är bland annat försedd med rubriker som: En 
säker vård, Om patientsäkerhet och Lära av misstag. Vi tolkar sistnämnda rubrik som 
ett ställningstagande från Västra Götalandsregionen. Rubriken belyser att vi alla är 
människor, och att människor felar. Vi tycker rubriken symboliserar att organisationen 
uppmuntrar till rapportering. De lyfter fram avvikelseprocessen som ett viktigt verktyg 
för att skapa lärande i organisationen.  
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Insamlad empiri påvisade tydligt att patientsäkerheten var en integrerad del av arbetet. 
Patientsäkerhetsarbetet var inte endast avvikelserapportering och undanröjning av 
eventuella misstag/risker utan det var som en informant gav uttryck för; allt! Vi 
upplever däremot att de mest basala saker som att se till att patienten får mat och gå på 
toaletten inte med självklarhet ses som ett patientsäkerhetsarbete, inte ens av dem som 
utför arbetet. Vi ser igen likheter med vår föregående studie av arbetsmiljön, där vi 
upplevde att medarbetarna inte förstod att de i allra största grad själva utgjorde 
arbetsmiljön (Jansson, Nilsson & Svensson, 2013). 
 
Informanterna underströk att deras medarbetare även uppmärksammade och arbetade 
med att identifiera och rapportera ”nästan” avvikelser, det vill säga negativa händelser 
vilka kunde ha inträffat. Vi tolkar det som om medarbetarna har god insikt i vad 
avvikelserapporteringen är till för. Vår fortsatta tolkning av detta resultat är att vi tycker 
oss se att medarbetarna innehar färdigheter att upptäcka risker redan innan de skett, 
innebärande att de arbetar förebyggande och hanterar påbörjade misstag. Empirin kan 
här anknytas till Weick och Sutcliffe (2007) forskning om mindfulness. De redogör i sin 
forskning för hur organisationer som kännetecknas av många risker med hjälp av 
medveten närvaro kan hantera fel och misstag bättre genom att försöka uppmärksamma 
dem tidigt.  
 
Samtliga informanter arbetade i samma datasystem och använde sig av liknade rutiner. 
Att använda säkra datasystem för att bygga barriärer mot risker och vårdskador går helt 
i linje med vad forskningen runt om i världen började lyfta fram i början av 2000-talet. 
Forskningen inriktade sig på bakomliggande orsaker och säkerhetsproblem inom vården 
(Kohn, Corrigan & Donaldson, 1999, Qulc, 2000).  
 
En faktor som framkom i studien var att bemanningssköterskor påverkar 
patientsäkerheten. Detta underströk en informant. Informanten menade att det då 
uppstod fler misstag. Den tidigare forskningen och teorin som vi uppmärksammar har 
inte synliggjort detta problem. Det kan bero på att företeelsen att hyra in 
bemanningspersonal inom vården har eskalerat på de senaste åren. En annan anledning 
kan vara att vi inte funnit forskning som belyst problematiken med 
bemanningspersonal. Vi tycker dock att detta är en intressant iakttagelse.  
 
Flera informanter påpekade att patientsäkerheten ofta brister när patienter skickas hem 
från sjukhuset till sina kommuner. Patienterna får fel medicin och det uppstår fel vid 
vårdens övergångar. Brennan & Leape (1991) redogör i sin forskning att 
patientsäkerhetsproblemen är omfattande och återfinns inom alla verksamheter, 
insamlad empiri pekar på att det fanns många patientsäkerhetsproblem inom 
organisation. Brister i kommunikation kan härledas till Reasons (2000) forskning om 
aktiva fel vilka leder till direkt konsekvens. Att man ger fel medicin kan tas i uttryck 
som ett slips, innebärande att det brustit i uppmärksamheten. Att kommunikationen inte 
skett med kommunerna kan vidare bero på lapse, vilket kan bero på att man glömt av att 
kommunicera. För att kunna ge säker vård anser vi att politiker, sjukhusledning och 
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medarbetare är medvetna om vilka hot det finns mot patientsäkerheten. Besparingar kan 
resultera i en ökad risk för olyckor och dödsfall. 
 
I forskningsrapporten: An Organisation With a Memory (Department of Health, 2000). 
beskrivs en strategi för patientsäkerhetskulturen i syfte att minska risken för att patienter 
skall drabbas av vårdskador. Fokus ligger på att hälso- och sjukvården ska utvecklas till 
en ”lärande organisation” med en ”informerande kultur” vilket skall bidra till att 
personalen lär sig av misstag. Vi anser att NU-sjukvården som organisation lyckats med 
att skapa en tillåtande miljö och upplever därmed att organisationen präglas utav en 
patientsäkerhetskultur. Men att det finns en konflikt mellan individ och systemtänkandet 
hos vissa medarbetare. 
 
 

7.2 Vilka former för lärande förekommer inom vården? 
 
Vi kan urskilja olika former för lärande inom vården. Samtliga informanter i studien 
upplyste oss om att deras medarbetare rapporterade både avvikelser som inträffat och 
som skulle kunna ske. Vi tyder att syftet med avvikelsehanteringen är att förhindra att 
det inträffade upprepas och att förbättra arbetssätt vid avdelningen genom att 
exempelvis förändra invanda rutiner. Möjligheterna till att skapa en lärande organisation 
ökar om medarbetarna har möjlighet att påverka (Luis G m.fl. 2012). Att medarbetarna 
faktiskt rapporterar avvikelser ser vi som en förutsättning för såväl lärande som för att 
förbättra och åstadkomma nya rutiner. Lärande innebär att man både får ny kunskap och 
att man förändrar beteendet (Argyris, 1977 & Senge, 1995).  Vi ser därmed 
avvikelserapporteringen och hanteringen av denna som en form av lärande.  
 
Empirin påvisar att den som upptäcker och identifierar avvikelsen skall också rapportera 
avvikelsen, vilket vi tolkar som att lärandet ligger på individen själv som fyller i 
avvikelsen. Informanterna gav uttryck för att medarbetarna var olika bra på att 
rapportera avvikelser. Anledningar till att man eventuellt inte rapporterade sades 
exempelvis bero på faktorer som stress, kultur, den egna inställningen och tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Detta knyter an till Ellström (2005) som menar att lärandet 
sker individuellt i vardagen och är ett resultat av vad vi själva väljer att engagera oss i. 
Lärandet är beroende av de strukturella faktorer som vi omgärdas av (Kloot, 1997, 
Gersick & Hackman 1990 se Ellström 2005). Dessa faktorer kan vi koppla till de som 
informanterna upplyste oss om.    
 
Vi ser att det finns en problematik med att inte alla skriver avvikelser. Vi vill påstå att 
detta bidrar till att mycket kunskap blir kvar hos den enskilda individen, det vill säga att 
den inte ges till känna för övriga medarbetare. Det kan bidra till att liknande misstag 
uppstår igen, misstag som kunde förhindrats om flera uppmärksammats på eventuell 
problematik. Forskningen visar att individuellt lärande är vanligt förekommande i 
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organisationer just för att erfarenheter och kunskaper ofta stannar hos den enskilda 
individen, så kallad tyst kunskap (Nonaka, 1994, Nonaka, 1995). 
 
Resultatet från vår studie visar dock att lärandet inte bara förekommer individuellt. 
Flertalet av de intervjuade informanterna menade att de varje vecka diskuterade och 
följde upp avvikelserna på ATP-möten. Vi ser dessa APT-möten som en plattform för 
lärande. Vi kan genom detta resultat se ett tydligt samband med vår teori som innefattar 
ett double-loop tänkande genom att man ska reflektera över vad som gått fel. Orsaken 
till felet letas upp och man ifrågasätter om arbetssättet ska ändras (Argyris, 1977). Vi 
anser att arbetet med att diskutera, analysera och hela tiden följa upp avvikelserna och 
dess åtgärder är en av de mest betydelsefulla delarna för att skapa ett organisatoriskt 
lärande. Senge (1995) framhåller att en lärande organisation är en process som hela 
tiden måste pågå. Vår tolkning av insamlad empiri är att vården kan ses som en lärande 
organisation i och med deras sätt att arbeta med avvikelseprocessen. Däremot ser vi att 
det finns möjligheter till förbättring och utveckling av lärandet inom organisation.  
 
Empirin belyser nämligen att lärprocessen fungerade olika bra i de olika enheterna. 
Informanterna i vår studie arbetade vid olika slags avdelningar/enheter och skiljer sig 
därmed både i form av storlek, vård och teknik. En tendens som vi kan urskilja är att 
lärprocessen fungerade bättre vi avdelningen/enheten som arbetade med intensivvård 
och präglades av avancerad utrustning. Vi upplevde att de arbetade mer medvetet och 
lärandeinriktat. Kommunikationen var ett viktigt verktyg och vi upplevde att det fanns 
ett starkt engagemang från såväl ledningen som medarbetarna. Enheten/avdelningen 
präglades av en rapporterande kultur och hade riktlinjer om att alla medarbetare skulle 
rapportera minst en avvikelse per år. Vi tror att lärandet är starkt kopplat till 
patientsäkerhetskulturen. För att få en fungerande lärprocess anser vi att det är viktigt att 
ha chefernas uppmuntran och därmed inte blir skuldbelagd då man rapporterar fel som 
eventuellt kan härledas till den mänskliga faktorn.  
 
Vi ser här att NU-sjukvården som organisation har mycket att lära av varandras arbete 
vid de olika enheterna/avdelningar. Vi tror att det som fungerar vid en 
intensivvårdsenhet även måste fungera vid en annan vårdavdelning. Att arbetet med 
avvikelsehanteringen och lärandet fungerar så bra vid en enhet gör att det finns 
möjlighet för de andra att ta vid deras arbetssätt. Vi tror inte att lärandet har med 
avdelningens/enhetens prägel att göra, men det som eventuellt skulle spela in är resurser 
som exempelvis ekonomi.  
 
Vi kan utifrån insamlad empiri urskilja såväl individuellt lärande som ett organisatoriskt 
lärande. Resultatet visar att inlärningen först sker på individnivå för att sedan övergå till 
ett organisatoriskt lärande i form av förändrat arbetssätt och rutiner. Vi upplever därför 
att gränsen mellan individnivå och organisationsnivå är minimal.  
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7.3 Vilka hinder och möjligheter ses för lärande i vårdarbetet? 
 
Utifrån insamlad empiri ses att det finns både hinder och möjligheter för lärandet inom 
vården. Vissa faktorer är mer tydliga och uttalande än andra som kanske enbart 
uppenbarar sig som ett hinder eller möjlighet då man som vi intar en mer tolkande 
approach.  
 
Empirin bekräftar att vården uppmärksammar och registrerar fel och misstag; vi tolkar 
det som om organisationen försöker förstå bakomliggande orsaker till att fel och 
misstag begås. Vi ser här ett tydligt samband med forskningen (Kohn, Corrigan & 
Donaldson, 1999, Kodate mfl 2012) som redogör för hur flyg och kärnkraftsindustrin 
hanterar risker i deras verksamheter och hur sjukvården sakta men säkert arbetat för att 
lära av dessa högriskverksamheter. Vi ser också likheter med begreppet mindfulness 
som Wieck använder. Han menar att ett sätt att undgå risker och felhandlingar är att 
bättre försöka förstå den mänskliga faktorn i syfte att tidigt identifiera och hantera de 
svaga länkarna som kan utlösa misstagen inom organisationen (Weick & Roberts, 1993, 
Wieck & Sutcliffe, 2007). NU-sjukvårdens process och hantering av avvikelser tyder vi 
som en stor möjlighet att lära.  
 
Informanterna menade att de inte beskyllde individerna utan att de hade en systemsyn 
till felen som uppstod i organisationen. Vi ser systemperspektivet som en möjlighet och 
förutsättning för lärandet. Vi menar krasst att ett individperspektiv till fel och misstag 
enbart hämmar lärandet. Vi undrar hur människan skall få möjlighet att lära av misstag 
om man endast beskylls och blir utpekad för att ha varit ouppmärksam eller kanske rent 
av lat vid ett felsteg. Det känns då naturligt att personen ifråga inte har lust att 
uppmärksamma sina egna brister, och där av hämmas lärandet utav såväl den enskilda 
individen som för övriga i organisationen. Reason (2010) menar att ett 
individperspektiv leder till en bestraffande kultur och att medarbetare i dessa 
organisationer drar sig för att rapportera avvikelser. Insamlad empiri visar på det 
motsatta då resultatet visar en tydlig tendens på en organisation där medarbetarna 
rapporterar mycket och som till största del inte ser ett skuldbeläggande i rapporteringen.  
 
Utifrån ovanstående resonemang menar vi härmed att rapportering av avvikelser är av 
största vikt för att skapa lärande i organisationen. Som vi redogjort för tidigare uppgav 
däremot några av informanterna att alla medarbetare inte rapporterade och anledningar 
till varför var flera. Vi vill återigen understryka att vi ser på rapporteringen som oerhörd 
betydelsefull för lärande och arbetet med att åstadkomma en säkrare vård. Därför menar 
vi att processen i sin tur kan vara ett hinder för lärande. Empirin och vår egen tolkning 
kan därmed ses som motsägelsefullt då rapporteringen kan ses som en möjlighet för 
lärandet men även som ett hinder. Medarbetarnas inställning till rapportering och deras 
agerande är betydelsefullt för patientsäkerheten och vi menar att de därför kan ses som 
viktiga nyckelpersoner för lärandet. De som avstår från att rapportera en avvikelse, även 
om de ses som ”små saker” förhindrar att lärande uppstår.  
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Resultatet pekar på att händelser av hög allvarlighetsgrad alltid rapporteras, men att 
”små saker” inte kommer upp till ytan och ses som ett problem. Dessa mindre händelser 
ses istället som en del av vardagen.  Vi tänker här på informanten som redogjorde för 
”typexemplet” av en mindre händelse.  Informanten beskrev att det väldigt ofta förekom 
förseningar vid exempelvis liggande transporter, vi har valt att citera beskrivningen i 
resultatdelen.  Informanten menade själv att de vara dåliga på att rapportera sådana 
händelser. Vi ser en problematik med att dessa ”små saker” inte rapporteras, och vill 
påstå att agerandet kan hämma lärandet. Det krävs givetvis resurser i form av personal 
från olika håll och i detta fall också olika organisationer då personalen blir ståendes och 
väntar på transporten. Vi tror också att dessa händelser bidrar till läckage av värdefull 
energi ifrån medarbetarna. Senge (1995) redogör en organisations inlärningshandikapp, 
vilket tar sig i utryck i form av sju olika hinder för lärande i organisationer.  
 
Vi kan hitta flera av Senges (1995) inlärningshandikapp då vi tolkar informantens 
beskrivning av ovanstående händelse. Vi tolkar det som om både NU-sjukvårdens 
medarbetare, kommunens och även chauffören helt identifierar sig med sina egna 
arbetsuppgifter vilket bidrar till att de inte ser hur deras egna agerande påverkar de 
andra leden. Hade någon av de inblandade uppmärksammat problemet kunde 
förseningarna eventuellt minskat. Senge (1995) benämner detta inlärningshandikapp för 
- Jag är mitt arbete.  
 
Ett annat inlärningshandikapp som Senge (1995) tar upp är – Fienden finns utanför. 
Detta innebär att vi fort hittar någon annan att skylla händelser på. Vi skulle kunna tolka 
detta som om NU-sjukvårdens egen personal upplever att problemet kommer utifrån, 
vilket bidrar till att problemen blir svåra att lösa. Problematiken kan också härledas till 
inlärningshandikappet -Fixering vid enskilda händelser. Ses dessa förseningar som 
enskilda händelser och förklaringar kring just dessa kan därmed NU-sjukvården gå 
miste om företeelsen av många händelser vilka pågått under en längre tid. Därav går de 
miste av de egentliga orsakerna till att dessa händelser sker.  
 
De största hindren för främja lärandet som informanterna själva gav uttryck för var tid, 
bristen på ekonomiska resurser, kommunikationssvårigheter och krångligt datasystem. 
Nilsens (2012) forskning framhåller att förändringar i organisationens budget kan 
påverka patientsäkerheten. Den övriga forskningen som vi har som underlag i studien 
belyser inte tidsbrist och ekonomiska resurser som hinder då den fokuserar på att 
kartlägga bakomliggande orsaker och säkerhetsproblem (Kohn, Corrigan & Donaldson, 
1999). Faktorer som påverkar ekonomin tolkar vi finns i omvärlden. Media upplyser oss 
om att världsekonomin och politiska beslut påverkar den ekonomiska referensramen. 
Motsägelsefulla direktiv som att vården ska utökas och förbättras samtidigt som de 
ekonomiska resurserna minskar. Vi håller med Nilsen (2012) om att detta kan ses som 
ett problem för patientsäkerheten och hämmar därmed lärandet utifrån 
patientsäkerhetsarbetet.  
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Några av informanterna menade som vi precis nämnde att ”det krångliga datasystemet” 
var ett hinder för lärande. Reasons (2000) forskning om mänskliga felhandlingar visar 
att ett latent fel kan uppkomma genom att rutiner inte går att genomföra. Ett svårt 
datasystem kan ses som ett latent fel tycker vi då flera ur personalen inte kan använda 
datasystemet för att rapportera en avvikelse. Det leder till att rutiner inte kan följas. 
Agyris (1986) teoretiska resonemang om ” skicklig inkompetens” belyser att defensiva 
rutiner innebär att de flesta människorna i organisationen följer rutiner utan att 
ifrågasätta om arbetssättet är det bästa. Vi tycker att ledningen ska se över datasystemet 
och datakunskaperna hos personalen då vi upplever att detta är ett problem för att följa 
rutinerna i patientsäkerhetsarbetet och att åstadkomma ett lärande.  
 
Studien visade även att en avdelning efter en ombyggnad inte lägre gynnade lärandet då 
det innebar ett nytt sätt att organisera vårdarbetet. Vi kan återigen anknyta till Senges 
(1995) teoretiska resonemang om en organisations inlärningshandikapp. Vi ser att det 
går att koppla och applicera handikappet - Jag är mitt arbete på de som ritat 
ombyggnaden av avdelningen. De tänkte nog inte på att ”den lärande organisationen” 
blev bortbyggd då personalen inte längre kan utbyta erfarenheter och kunskap på samma 
sätt som tidigare. Forskningen (Nonaka 1994, Nonaka, 1995) menar att en viktig del i 
det organisatoriska lärandet är att komma åt tyst kunskap som varje medarbetare har. 
Detta har den ombyggnationen satt stopp för visar studien.   
 
Några informanter menade också att bristen på intresse för patientsäkerhet hindrar 
lärandet i arbetet. Vi har inte tagit fram någon forskning som stödjer eller motsäger 
detta konstaterande. Men utav egna erfarenheter vet vi att den egna motivationen är av 
stor betydelse när man vill lära sig nya saker.  
 
Resultaten visar att lärandet mellan avdelningarna kan bli mycket bättre. 
Kunskapsspridningen hämmas inom organisationen då avvikelserna endast hanteras på 
de avdelningar som är inblandade. Forskningen (Department of Health, 2000) menar att 
för få en fungerande säkerhetskultur måste det finnas en vilja och förmåga i hela 
organisationen att dra nytta av alla informationssystem. Detta lyckas inte våra 
informanter göra då de inte arbetar med alla avvikelser som hänt i organisationen. Vi 
tycker att ett bättre samarbete om avvikelser i patientsäkerheten vore att föredra men vi 
förstår att hela sjukhuset inte kan läsa alla avvikelser som sker där.  
 
Det teoretiska resonemanget i vår studie ses i att lärandet är en kontinuerlig process som 
måste fortgå hela tiden. Resultaten visar att det finns möjligheter till ett pågående 
lärande genom att informanterna arbetar med avvikelsehantering. Alla nyanställda får 
lära sig hur man gör en avvikelse rapport. Vid APT-möten tas avvikelser som hänt upp 
och personalen diskuterar de fel och misstag som begåtts för att hindra att det sker igen. 
Man lär således av varandra.  Informanterna menar även att dagliga möten och 
genomgångar vid skiftövergångar också främjar lärandet. Forskningen (Department of 
Health, 2000) lyfter fram att en informerande kultur bidrar till att personalen lär sig av 
misstag. Vi ser här ett tydligt samband med rapporteringen och informationen som 
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kommer upp vid APT-mötena med begreppet; informerande kultur och dess innebörd. 
Även Senge (1995) diskuterar konsekvenserna med feedback. Genom att få feedback 
ökar möjligheterna att uppnå önskade målsättningar och få systemet att fungera. 
Återkoppling och en bra kommunikation är viktiga för lärandet. Resultatet visar 
däremot att begreppet kommunikation inte endast lyftes fram som en möjlighet för 
lärandet, utan några av informanterna menade att bristen på kommunikation var ett 
hinder. 
 
Resultatet visar även på att olika utbildningar hölls för personalen. Organisationen gör 
årligen en patientsäkerhetskulturmätning och tar efter utvärdering fram en 
handlingsplan för förbättringsarbete. Mot bakgrund av ovanstående tolkning kan vi se 
att det finns många faktorer som främjar lärandet men att med fel inställning kan 
möjligheterna uppenbara sig som hinder.  
 

 

7.4 Lär sjukvården av misstag? 
 
Organisatoriskt lärande innebär att flera personer lär sig något nytt och ändrar då sitt 
beteende. Resultatet från vår undersökning visar att NU-sjukvården arbetar systematiskt 
med patientsäkerhet och avvikelser. De avvikelser som rapporteras tar sig uttryck i form 
av händelser som skulle kunna inträffat och händelser som redan inträffat. 
Patientklagomål är också en händelse som rapporteras in i NU-sjukvårdens IT-stöd, 
MedControl. Vi ser rapporteringen av avvikelser som viktigt utgångspunkt för ökad 
kunskap och förståelse för patientsäkerheten, vilket vi menar mynnar ut i lärande.  
 
Vår tolkning av insamlad empiri ses i att sjukvården arbetar för att ta tillvara på tidigare 
erfarenheter för att sedan återföra kunskap om de brister och fel som de tidigare 
uppmärksammat. Avvikelserapporteringen är en del av medarbetarnas vardag vilket kan 
kopplas till att hanteringen av avvikelser tar sig i uttryck som ett kontinuerligt lärande.  
Vi ser här ett tydligt samband med informanternas beskrivning om hur de inom NU-
sjukvården arbetar med avvikelser och det teoretiska resonemang som lärandecykeln 
påvisar (Department of Health, 2000). Lärandecykeln ser lärandet som en pågående 
process där verksamheten skall övervakas, avvikelser identifieras, orsaker analyseras, 
åtgärder skapas och slutligen ska implementering av åtgärderna ske. Dessa fem steg ses 
som de centrala stegen i lärandeprocessen (Department of Health, 2000). Lyckas 
organisationen med återföring av ny kunskap menar vi att ett lärande uppstår.  Nedan 
följer vår tolkning av NU-sjukvårdens avvikelseprocess gentemot lärandeprocessen som 
Department of Health (2000) beskriver.  
 
Steg 1 – Övervakning och identifiering 
Empirin tyder på att medarbetarna inom organisationen identifierar fel och misstag, 
däremot rapporterar inte alla. Vi vill tro att orsaken kan vara att alla inte har vetskap om 
vad en negativ händelse, tillbud eller annan risk är, och inte heller vilka de enligt lag är 
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ålagda att faktiskt rapportera. Rollenhagen (1995) redogör för att en felhandling tar 
olika uttryck beroende på vilken typ av handling som identifieras. Han menar att det 
finns kunskapsbaserade felhandlingar och också regelbaserade felhandlingar. Vi 
upplever att vårt egna resonemang kring varför medarbetarna eventuellt inte rapporterar 
kan härledas till Rollenhagens (1995) forskning. Utifrån resultatet ses även att 
medarbetarnas attityd till rapporteringen brister, det kan bero på att sjukvården i viss 
mån fortfarande präglas av ett skuldbeläggande i rapporteringen vilket bidrar till rädsla 
för att rapportera. Men det kan också härledas till NU-sjukvårdens IT-stöd för 
rapporteringen.  
 
Steg 2 – rapportering och analysarbete 
Resultatet pekar på att de avvikelser som rapporteras tas upp vid APT-möten och vi 
förutsätter också att medarbetarna pratar och diskuterar problematiken sinsemellan. Vi 
ser kommunikation och feedback som viktiga verktyg i analysarbete. Senge (1995) 
menar att en bra kommunikation och återkoppling är av största vikt för lärandet.  
 
Steg 3 – Förbättringsarbete 
När orsakerna till fel och brister har identifierats och analyserats kan förbättringsarbetet 
påbörjas. Vi antar att personalen vid APT-möten och andra forum diskuterar lämpliga 
åtgärder och väger för och nackdelar emot varandra. Personalen bör diskutera hur de 
inträffade skall åtgärdas och vem som skall ansvara för att åtgärderna faktiskt utförs. 
Men vi vill understryka att vi anser att det är av viktigt att se till att åtgärderna följs upp, 
annars kan arbetet fort bli ogjort. Vi ser tydliga kopplingar med sjukvårdens 
analysarbete till Argyris (1977) double-loops lärande där ifrågasättande och utvärdering 
är av stor betydelse.   
 
Steg 4 - Återföring 
I detta steg anser vi att det viktigt att respektive avdelning/enhet diskuterar hur 
informationen som kommit fram via avvikelsen och analysarbetet återförs. Resultatet 
pekar tydligt på att återföringen sker inom avdelningen/enheten. Däremot når inte 
informationen de övriga avdelningarna/enheterna vilket vi ser som mycket ogynnsamt 
för organisationen.    
 
Steg 5 - Lärande 
Kritik och i ifrågasättanden finns om organisationer kan lära eller bara individer (Contu 
m.fl. 2003).  Utifrån insamlad empiri och ovanstående resonemang kan vi se att vården i 
viss mån lär av misstag. De avvikelser som går igenom hela processen leder i vissa fall 
till ett förändrat arbetssätt och ett lärande uppstår. Rapporten An Organiation With a 
Memory (Department of Health, 2000) understryker vikten av att beteendet inom 
organisationen rent psykiskt och fysiskt förändras, det vill säga att det krävs handling 
och inte endast identifiering. Vi vill påstå att sjukvården lär av många av de misstag 
som identifieras, men att det finns stora förbättringsområden. Inte minst i att få alla att 
rapportera, men att även uppmärksamma ”små saker” i syfte att undanröja 
irritationsmoment i vardagen.  
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Avslutningsvis upplever vi att sjukvården kan härledas till idén om ”den lärande 
organisationen” inte minst utifrån Senges (1995) tankar om att organisationer skall 
karaktäriseras av ett systemtänkande.  Även då vi intar Argyris (1977, s. 116) definition 
av den lärande organisationen;  
 
”Organisatoriskt lärandet är en process för att upptäcka och korrigera fel”. 
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8. Diskussion 
Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser för studien av lärandet utifrån vårdens 
patientsäkerhetsarbete och bidrar med några rekommendationer. Därefter reflekterar vi 
över studiens genomförande och kommer med förslag till framtida forskning. 
 
 

8.1 Slutsatser 
 
Syftet med vår studie var att undersöka och analysera om och hur sjukvården arbetar 
med lärande i vårdsarbetet. Vi ville undersöka om sjukvården lär av misstag i arbetet 
med patientsäkerheten.  
 
Genom resultaten upplever vi att vården kännetecknas av en patientsäkerhetskultur då 
den tycks präglas av en tillåtande miljö. Det finns däremot en konflikt mellan individ 
och systemtänkandet hos vissa medarbetare. Vi har kunnat urskilja såväl ett individuellt 
lärande som ett organisatoriskt lärande. Resultaten visade att de förekommer både 
hinder och möjligheter för lärande. De hinder som belystes var tidsbrist, bristen på 
ekonomiska resurser, krångliga datasystem och problem i kommunikationen. Studien 
visade att de flesta informanterna upplevde att arbetet med avvikelsehanteringen var en 
viktig faktor för att gynna lärandet. Andra faktorer som lyftes fram som möjligheter för 
lärandet var bra kommunikation, utbildningar, rapporterandekultur och ett 
systemtänkande till misstag. 
 
Hur arbetar sjukvården med lärande i vårdarbetet? Studien visar att vården arbetar med 
patientsäkerhetsarbete genom avvikelserapportering i syfte att ta tillvara på tidigare 
erfarenheter så att inte samma misstag händer igen.  
 
Lär sjukvården av misstag? Svaret på frågan blir både ja och nej. Resultatet visade att 
alla informanter arbetar med patientsäkerhetsarbete. Vissa avdelningar arbetar mer 
frekvent än andra. Utifrån vår studie kan vi se att vården lär av många misstag. De 
avvikelser som går igenom avvikelsehanteringsprocessen leder i vissa fall till ett 
förändrat arbetssätt och ett lärande uppstår. Resultatet uppmärksammar oss dock på att 
alla medarbetare inte rapporterar, vilket innebär att alla misstag inte leder till ett lärande. 
Resultatet visade att avvikelser av lägre allvarlighetsgrad inte alltid rapporteras. 
Förutom de hinder som informanterna själva lyft fram i undersökningen tror vi att alla 
människor inte vill lära nytt och då hjälps det inte med rutiner för systematiskt 
patientsäkerhetsarbete.  
 
Vi har försökt att återge fylliga redogörelser för urval och kontext i vår studie. 
Resultatet från vår undersökning baserar sig på svar ifrån chefer inom NU-sjukvården. 
Återfinns liknande förhållanden även i andra vårdinstitutioner och organisationer kan 
resultatet med ganska stor säkerhet generellt gälla även för dem. 
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8.2 Rekommendationer 
 
Vi rekommenderar organisationen att arbeta mera med ledarskapet och kulturen då vi 
tror att det tar tid att gå från en individsyn till ett systemtänkande. 
 
Resultatet visade att det inte sker något systematiskt samarbete mellan avdelningarna i 
syfte att lära av misstag. Vi ser förbättringspotential i att avdelningar kan samarbeta mer 
med att utbyta erfarenheter och lära av varandra.   

 

8.3 Reflektioner/erfarenheter 
 
När man påbörjar en studie går det alltid att diskutera alternativa tillvägagångsätt och 
hur dessa kommer att påverka resultaten.  För att samla in empiri till vår studie av 
lärandet utifrån patientsäkerhetsarbetet inom NU-sjukvården i Västra 
Götalandsregionen, valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetod i form av 
intervjuer med vårdenhetschefer. Valet kändes relevant för vår undersökning då vi ville 
undersöka och analysera lärande inom vården. Vi arbetade intensivt med teman och 
frågor till vår guide utifrån etablerad kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare 
forskning. Genom att arbeta med semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa följdfrågor 
när vi behövde det. Det hade vi missat om vi skulle följt en strukturerad intervjuguide.  
 
Inför genomförandet av studien hade vi räknat med att intervjua ca 10 chefer, för att 
fånga så många aspekter och vinklar på problemet som möjligt. Kritik som skulle kunna 
riktas mot studien är antalet informanter. Men att det till slut resulterade i sju stycken 
informanter ser vi inte som avgörande för resultatet i vår studie. Redan efter fem 
stycken såg vi en viss mättnad och tendens i svaren, även om de belyste olika perspektiv 
på lärandet och hur de arbetade med det. Det stärker studiens validitet genom att vi såg 
mönster och gemensamma drag i svaren.  
 
Vi transkriberade intervjuerna så fort de var gjorda, syftet var att vi skulle hålla 
intervjuerna så ”färska” som möjligt i minnet. Det var ett omfattande och tidskrävande 
arbete att ordagrant transkribera sju intervjuer. Vi upplevde dock att denna metod var 
mycket givande för vårt fortsatta arbete. Det finns alltid en risk att författaren tolkar 
intervjusvaren på sätt som informanten inte avser (Dalen, 2007).  Vi var medvetna om 
det och har läst svaren och varandras tolkningar för att undvika detta. Vi tycker att vi 
gjort rätt val med kvalitativa intervjuer som gav oss även sociala och emotionella 
känslor att tolka som vi skulle missat vid en enkätundersökning. 
 
En begränsning i arbetet är att vi enbart har chefernas uppfattningar. Detta var ett 
avsiktligt val från vår sida då det är cheferna som har det yttersta ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet. Men hade vi valt att intervjua medarbetare också hade svaren 
kunnat bli annorlunda.  
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8.4 Framtida forskning 
 
Det hade varit intressant att titta närmare på om och hur patientsäkerheten påverkas av 
bemanningsbolag? Anmäler en bemanningssköterska att hon/han gjort något fel eller att 
det finns brister i säkerheten? Patientsäkerhetsarbetet är uppbyggt på att all vårdpersonal 
ska anmäla utan att det är risk för repressalier. Upplever bemanningspersonalen att de 
kan kritisera organisationen de är inhyrd i utan de påverkar deras anställning?   
 
Faktorer som respondenterna lyfte fram som påverkade patientsäkerheten och lärande 
var bland annat bristen på ekonomiska resurser och stress. I dagen slimmade 
organisationer krockar uppsatta mål. Bristen på pengar gör det svårt för sjukvården att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt den nya patientsäkerhetslagen. Det 
skulle vara intressant att forska om hur politiska beslut påverkar patientsäkerheten. Hur 
kunniga är politikerna om vilka konsekvenser deras beslut får på patientsäkerhet och 
lärande?  
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Bilaga 1 Informationsbrev  
Hej! Vi studerar vid Högskolan Väst i Trollhättan och arbetar för tillfället med vårt 
examensarbete. Vi har läst personalekonomiprogrammet och har valt att bygga på 
utbildningen med ett tredje år till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, 
inriktning organisation. 
 
Vår uppsats skall handla om lärande där vi intresserar oss för hur Ni inom sjukvården 
arbetar med lärandet utifrån patientsäkerhetsarbetet.  Vi skall göra en intervjustudie och 
undrar om du är intresserad av att ställa upp? 
 
Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och är givetvis frivillig. Frågorna kommer att 
beröra patientsäkerhet och lärande. Vi önskar att spela in intervjun för att kunna 
analysera materialet. Du kommer att vara anonym, vilket innebär att primärmaterialet 
inte kommer att vara tillgängligt för andra än oss.  
 
Mot bakgrund av vår tidsram för arbetet önskar vi att få genomföra intervjun under 
vecka 16 eller 17, senast 18. Om du bestämmer dig för att medverka så kommer vi 
överens om tid och plats som passar dig.  
 
Vår handledare heter Bengt Kjellén, universitetslektor i företagsekonomi. Institutionen 
för ekonomi och IT, Högskolan Väst, Trollhättan. bengt.kjellen@hv.se eller 0520-22 XX 
XX 
 
Ring eller skicka e-post för att bekräfta din möjlighet för att delta i vår intervjustudie 
eller inte. 
 
Johanna Nilsson 
johanna.nilsson.3@student.hv.se 
070-201 XX XX 
 
Tina Svensson 
tina.svensson@student.hv.se 
076-585 XX XX 
 
Tack! 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna och Tina 
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Bilaga 2 Mail till medverkande chefer 
Hej! 
Inför vår intervju med dig, vill vi passa på att presentera vår forskningsfråga och syftet 
med vår studie, examensarbetet.  
 
Forskningsfråga: 
 

• Lär sjukvården av misstag?  
 
För att kunna undersöka om- och hur sjukvården tar tillvara på erfarenheter och 
kunskaper från misstagen kommer vi att belysa följande frågeställningar: 
 

- Kännetecknas vården av en patientsäkerhetskultur? 
- Vilka former för lärande förekommer inom vården? 
- Vilka hinder och möjligheter ses för lärande i vårdarbetet? 

 
Syfte: 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur sjukvården arbetar med 
lärande i vårdarbetet. Uppsatsen kommer att behandla lärandet utifrån vårdens 
patientsäkerhetsarbete. Vår ovanstående forskningsfråga fungerar som underlag för att 
uppnå vårt syfte med studien.  
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna och Tina  
 
Johanna Nilsson 
johanna.nilsson.3@student.hv.se 
070-201 XX XX 
 
Tina Svensson 
tina.svensson@student.hv.se 
076-585 XX XX 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2 

 

mailto:johanna.nilsson.3@student.hv.se
mailto:tina.svensson@student.hv.se


Bilaga 3 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Befattning/yrkesroll: 
 
Hur många år har du arbetat 

• Inom sjukvården? 
• Inom NU-sjukvården? 
• På nuvarande befattning? 

 
 
Patientsäkerhet- och lärande inom sjukvården 
 

• Vilka faktorer tror du påverkar patientsäkerheten? 
• Har du som chef möjlighet att påverka patientsäkerhetsarbetet på avdelningen? - 

i så fall hur? 
• Finns det rutiner och system finns för insamling av avvikelser, i så fall vilka? 
- Tycker du att de fungerar/ är användbara? 
• Vem skall rapportera avvikelser? 
• Kan alla identifiera avvikelser, om inte, vad tror du det beror på?  
• När personalen identifierar en avvikelse, brukar de skriva en avvikelserapport? 
- Om man inte skriver en avvikelserapport, vad beror det på? 
• Tror du att nyanställda påverkas av de anställdas inställningar till avvikelser och 

i så fall hur?  
• Tror du att personalen upplever att deras misstag som rapporterats läggs dem till 

last i deras arbete och i så fall hur? 
• Hur arbetar ni på avdelningen för att undvika att rapporteringen kan upplevas 

bestraffande? 
• Som chef, vill du ha mycket eller lite avvikelser?  
• Vilka är de vanligaste avvikelserna på din avdelning, varför? 
• Hur diskuterar och hanterar ni risker på er avdelning? 
• Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja lärandet utifrån 

patientsäkerhetsarbetet? 
• Är det något som underlättar eller försvårar att lära? 
• Har du upplevt några svårigheter eller hinder kring arbetet med lärande utifrån 

patientsäkerhetsarbetet? 
• Vilka aspekter tror du är svårast när det gäller att skapa förutsättningar för 

lärande?  
• Sker lärande mellan de olika verksamheterna, i så fall hur?  
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