
 

Är det mänskligt att fela? 

 
Synen på misstag och 

disciplinpåföljder i militär 
flygverksamhet och i hälso- och 

sjukvårdens verksamhet. 

Marianne Lagerstedt 
 
 
 
 
 

D-uppsats år 2002 
 

 
Handledare: Jens Stilhoff Sorensen, Magnus Dahlstedt 

 
ISRN: LiU-ITUF-SKA—D--02/4 

Ins t i tu t ionen för  temat isk  
u tb i l dn ing  och  f o r sk n ing  



 



 

 
 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning 
 
Samhälls- och kulturanalys 
 

  

Datum 
Date 2002-06-04

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 

x Svenska/Swedish 
_ Engelska/English 
_    

 _ Licentiatavhandling 
 Examensarbete 
_ C-uppsats 

  

ISRN   
LiU-ITUF-SKA—D02/4 
 

  x D-uppsats 
_ Övrig rapport 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

   _ ____   
 

    ISSN 
     
     
URL för elektronisk version 
www.ep.liu.se 
 
Titel 
Title 
Är det mänskligt att fela?  
Synen på misstag och disciplinpåföljder i militär flygverksamhet och i hälso- och 
sjukvårdens verksamhet.  
Författare 
Author 
Marianne Lagerstedt  
 



 

Sammanfattning 
Abstract 
I uppsatsen jämförs synen på misstag och disciplinära påföljder i militär 
flygverksamhet och  i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Jämförelsen visar att 
militärflyg och hälso- och sjukvård kan ha många gemensamma beröringspunkter när 
det gäller hur misstag kan uppstå, men att olika synsätt på misstag ändå föreligger. 
Synen på misstag och disciplinära påföljder är explicit inom militär flygverksamhet, 
och utgår från  en tydlig ideologi om hur misstag uppstår- ett systemsynsätt. Inom 
Hälso- och sjukvården saknas en explicit och entydig ideologi om hur misstag 
uppstår, men däremot finns implicita föreställningar om ofelbarhet och perfektion. 
Jämförelsen pekar mot att synen på misstag styrs (istället för en ideologi om misstag) 
av en byråkratisk modell (som syftar till legitimitet), men att detta kan ske på 
bekostnad av att omkringliggande omständigheter inte vägs in. Därigenom kan det 
finnas en viss motsättning i hälso- och sjukvårdens nuvarande system mellan 
rättssäkerhet och sjukvårdssäkerhet. 
 
Nyckelord 
Keyword 
Lex Maria systemet, avvikelsehantering, medicinskt misstag, disciplinpåföljd, human 
factors, militär flygverksamhet, hälso- och sjukvård. 
 



 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning 
 
Samhälls- och kulturanalys 
 

  

Datum 
Date 2002-06-04

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 

x Svenska/Swedish 
_ Engelska/English 
_    

 _ Licentiatavhandling 
 Examensarbete 
_ C-uppsats 

  

ISRN   
LiU-ITUF-SKA—D02/4 
 

  x D-uppsats 
_ Övrig rapport 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

   _ ____   
 

    ISSN 
     
     
URL för elektronisk version 
www.ep.liu.se 
 
Titel 
Title 
Is it human to fail? 
The view of mistakes and disciplinary sanctions in military aviation and in health and 
medical service. 
Författare 
Author 
Marianne Lagerstedt 
 



 

Sammanfattning 
Abstract 
In the essay, the view of mistakes and disciplinary sanctions within the military 
aviation and health and medical service, are compared. The comparison shows that 
military aviation and health and medical service could have several points in 
common on how mistakes may occur, but that the present view of mistakes is 
different betwen the sectors. The view of mistakes and disciplinary sanctions is 
explicit within military aviation, and is based on a clear ideology on how mistakes 
occur, which is characterised of a systematic approach. Within health and medical 
service, an explicit and unequivocal ideology on how mistakes occur is missing, but, 
however, there are implicit ideas about infallibility and perfection. The comparison 
indicates that the view of mistakes is also, possibly directed by a bureaucratic model 
(instead of an ideology on mistakes), which aims to legitimacy, but that this may 
happen on the expense of not taking surrounding circumstances into consideration. In 
that way there may be a certain contrast in the health and medical service’s present 
system between rule of law and medical service safety. 
 
 
Nyckelord 
Keyword 
Lex Maria system, reporting systems, medical mistake, disciplinary sanctions, human 
factors, military aviation, health- and medical service. 
 
 



 

Förord 
Först och främst villl jag tacka Jan Lindvall, för värdefull 
handledning och vägledning i alternativa vetenskapliga 
tillvägagångssätt under hela utbildningen, men också för att ha  
funnits där som person, samt för stöd, vägledning och 
uppmuntran inledningsvis i magisteruppsatsen. Tack för viktiga 
kunskaper och insikter, som jag inte klarat mig utan inför 
magisteråret! 
 Jens Stillhoff Sorensen och Magnus Dahlstedt, tack för  
mycket bra handledning med konstruktiva och insiktsfulla  
synpunkter, samt stöd på alla sätt och vis!  
 Jag vill också tacka Sidney Dekker, som “öppnat min 
ögon” för ämnet “human factors”, och som läst och 
kommenterat, samt rekommenderat litteratur och kontakter.  Jag 
vill också nämna Vincent Gautherou, Erik Hollnagel och 
Synnöve Ödegård, tack för Er vägledning! 
 Ett tack också till alla informanter som på olika sätt 
möjliggjort min studie! 
 Sist av allt, ingen nämnd, men ingen glömd i min närmsta 
omgivning. Tack för att Ni har stått ut med mitt grubblande, det 
har hjälpt!  
   

 



 



 

Innehåll 
1. INLEDNING ........................................................1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................1 

1.2 Problembeskrivning...................................................................4 

1.3 Syfte och frågeställningar..........................................................7 

1.4 Metod ..........................................................................................8 
1.4.1 Metodologisk ansats och teorival..........................................8 
1.4.2 Empiriskt material...............................................................10 
1.4.3 Reflexion.............................................................................12 

1.5 Disposition ................................................................................12 

2. TEORETISK REFERENSRAM .........................14 

2.1 Human factors..........................................................................14 
2.1.1 ”The bad apple theory” och systemsynsätt .........................16 
2.1.2 Varför väljs ”The bad apple theory”? .................................19 

2.2 Ett straffteoretiskt perspektiv.................................................20 

2.3 Legitimitet genom den professionella modellen ....................23 

3. DRIFTSTÖRNINGSSYSTEMET FÖR MILITÄR 
LUFTFART ...........................................................25 

3.1 Historik .....................................................................................25 

3.2 Statens styrning mot flygsäkerhet ..........................................27 
3.2.1 Flygsäkerhetsarbetets syfte inom militär luftfart ................27 



 

3.3 Grundsyn på flygsäkerhetsarbetets inriktning .....................30 

3.4 Hur utvecklas flygsäkerhet? ...................................................32 

4.HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS LEX MARIA-
SYSTEM ...............................................................34 

4.1 Historik .....................................................................................34 

4.2 Statens styrning mot patientsäkerhet.....................................35 
4.2.1 RiskDataBasen och Kvalitetsregister ..................................36 
4.2.2 LYHS- en kompromiss mellan olika målsättningar ............38 
4.2.3 Personalens rapportering av avvikelser av Lex Maria-
karaktär ........................................................................................40 
4.2.4 Lex Maria och anmälningsskyldighet .................................40 

5. DISCIPLINPÅFÖLJDER OCH 
ANSVARSUTKRÄVANDE....................................42 

5.1 Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) ...............42 
5.4.1 Tjänsteförseelse rörande flygsäkerhet – ett exempel ..........43 

5.2 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)...................45 
5.2.1 Ett medicinskt misstag – ett exempel..................................50 

6. ANALYS ...........................................................52 

6.1 Vad kan disciplinpåföljd bidra med i flygsäkerhetsarbetet?52 

6.2 Hur hanteras misstag inom hälso- och sjukvården?.............59 

6.3 Misstag och felbarhet- sjukvårdens tabuföreställning? .......65 

5.4 Systemsynsätt, ansvar och disciplinpåföljd ...........................67 

6.5 HSAN- en skendemokratisk prövning? .................................72 



 

6.6 Straff, patientsäkerhet, legitimitet och ”hämnd”?................76 

7.SLUTDISKUSSION ...........................................83 

7.1 Hur uppnås flygsäkerhet i jämförelse med patientsäkerhet?
.........................................................................................................83 

REFERENSER......................................................92 

SAMMANFATTNING............................................96 

SUMMARY............................................................99 



 

 
 
 



 1

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Militär flygning är farlig verksamhet. Vi (Staten) måste 
förstå att kvalificerade flygare som vi litar på  för att 
försvara vårt land inte kan vara så dumma att de 
medvetet försöker ta livet av sig under övning i fred. Låt 
dem därför, öppet och utan risk för bestraffning, berätta 
vilka slags problem de möter under flygning eller vid 
hantering på marken i sin svåra uppgift att öva för att bli 
bäst. 

/Sagt av Riksåklagaren1 

Militär flygverksamhet i Sverige har ett händelse-
rapporteringssystem i drift sedan tidigt 60- tal. Systemet, beskrivs 
som öppet och ärligt och innefattar inte något bestraffande 

inslag.2 Den ”ideologi” om synen på misstag och riskhantering 
som kommit att prägla verksamheten är uttalad och tydlig, och 
utgår från att ingen medarbetare medvetet begår misstag, och att 
alla vill göra ett bra jobb. Därför ses det som viktigt att kunna 
rapportera problem som uppstår, utan moraliska värderingar och 
risk för straff.  
 Den 1 januari 1997 ålades sjukvårdshuvudmännen i 
Sverige att upprätta system för systematisk avvikelsehantering på 
lokal nivå. Nya riktlinjer gällande verksamhetschefens roll, 

                                                           
1 Ur intern presentations-CD av händelserapporteringssystemet; 
Historik, och framtida utveckling. 
2 Ibid. 
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kvalitetssystem samt avvikelser infördes (SOSFS 1996:23).3 Den 
enskilde professionelle vårdgivaren har emellertid ansvaret att 
individuellt hantera eventuellt anmälningsärende, vilket dock 

innebär att denne också kan drabbas personligen.4 Detta genom 
att en utredning av ett anmälningsärende kan föranleda 
disciplinära påföljder för brister och fel hos enskilda 

yrkesutövare.5 I en tid där kvalitetstänkande och 
avvikelserapportering efterlyses allt mer inom hälso- och 
sjukvården, har komplexa högriskbranscher som t ex militär 
flygverksamhet, börjat framstå som förebilder när det gäller 

riskhantering.6 Orsaken till detta är bl a att utländska studier och 
säkerhetsforskning pekar mot att: ”medical accidents share many 
important causal similarities whith the brakedown of other 

complex sociotechnical systems[…].”7 I Sverige har emellertid 
säkerhetsforskning inom hälso- och sjukvården haft ett relativt 

                                                           
3 Föreskrifterna finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida: 
www.socialstyrelsen.com 
4 Bengt Arnetz, Riskhantering inom hälso- och sjukvården (Lund, 1998), s. 
21. 
5 Se t ex Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område(1998:531), 5 kap 1 och 3 §. 
6 Linda T. Kohn m fl., To err i human Building a safer health system 
(Washington, 2000), för svensk komparativ studie och mer utländska 
referenser se även Synnöve Ödegård, Säkerhetsarbete i högrisksystem 
Tänkbara tillämpningar för ökad patientsäkerhet (Melbourne, 1999) 
7 I förordet skrivet av James Reason i Marilyn Sue Bogner, Human error 
in medicin (New Jersey, 1994) 
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litet genomslag.8 Att införa system för avvikelsehantering inom 
hälso- och sjukvården aktualiserar också frågor om synsätt på 
misstag och ansvarsutkrävande.  
 Mot ovanstående bakgrund blir det intressant att 
kontrastera militär flygverksamhet mot hälso- och sjukvårdande 
verksamhet med avseende på just synen på misstag och disciplinära 
påföljder. Två olika branscher och statliga angelägenheter med två 
olika innehåll, men med en viktig gemensam nämnare- ett 
misstag kan bli skillnaden mellan liv eller död. Mot bakgrund av 
detta finns det anledning att reflektera över betydelsen av den 
inbyggda motsättning som finns i hälso- och sjukvårdens system 
för att uppnå patientsäkerhet i Sverige, d v s att det föreligger en 
risk för hälso- och sjukvårdspersonal att åläggas disciplinär 
sanktion, genom att rapportera egna misstag och risker för egna 
misstag, d v s problem i sin yrkesutövning. 
 Jag har närmat mig hälso- och sjukvårdens syn på 
incidenter med militär flygverksamhet som referensram med de 
inledande och övergripande frågeställningarna; Hur hanteras 
mänskliga misstag, på såväl lokalt som centralt plan, samt vilken 

betydelse får denna hantering för ”lärandet”9? 
Hälso- och sjukvården är en riskfylld verksamhet som 
kan bli farlig för patienten. Vi (Staten/samhället) måste 
förstå att kvalificerade läkare och övrig 
sjukvårdspersonal som vi litar på för att ge oss den 
sjukvård vi behöver inte kan vara så dumma att de 

                                                           
8 Synnöve Ödegård, Säkerhetsarbete i högrisksystem Tänkbara tillämpningar 
för ökad patientsäkerhet (Melbourne, 1999) 
9 Med ”lärande” menar jag att misstag direkt fångas upp, analyseras, 
och återkopplas. 
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medvetet försöker ta livet av oss och skada oss under 
undersökningar och behandlingar. Låt dem därför, öppet 
och utan risk för bestraffning, berätta vilka slags 
problem de möter i sina omhändertaganden, 
bemötanden, undersökningar och behandlingar, d v s 
medicinska insatser i sitt dagliga arbete, i sin svåra 
uppgift att öva för att bli bäst.10 

/Kan sägas? 

Vad är det för synsätt på misstag som råder inom sjukvården, i 
jämförelse med militär flygverksamhet, och vad innebär den? 

 
”Exploring contrasts is a powerful means for 

achieving new insigth”11 

1.2 Problembeskrivning 

I USA stäms läkare och övrig sjukvårdspersonal, via civilrättsliga 
processer, av missnöjda patienter på stora ekonomiska belopp. 
Detta inte enbart som ett resultat av begångna misstag, utan även 
p g a informations- och kommunikationsbrister. Inte sällan 

avgörs domarnas utfall av dokumentationen.12 I Sverige finns ett 
liknande fenomen, vad avser att missnöjda patienter anmäler 
                                                           
10 Uttalandet är hypotetiskt och helt min egen konstruktion. Det 
bygger på en direkt ”översättning” av Riksåklagarens uttalande 
angående militär flygverksamhet men tillämpat på hälso- och 
sjukvårdens verksamhet. 
11 Cook RI, Woods DD, Miller C. (1998) A Tale of Two Stories: 
Contrasting Views on Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago IL, April 1998 (www.nspsf.org/exec/report.html), s. vii 
12 Bengt Arnetz, Riskhantering inom hälso- och sjukvården (Lund, 1998), s. 
21. 



 5

läkare och övrig sjukvårdspersonal i allt större utsträckning. I 
Sverige handlar det inte (ännu) om civilrättsliga processer, utan 
om anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN), patientnämnder samt andra instanser dit missnöjda 

patienter och anhöriga kan vända sig.13  
 Förväntningarna och kraven är höga, från såväl 
myndigheter som patienter, när det gäller att en säker vård 
bedrivs (utan misstag), samt att vårdpersonalen är professionella 
och kompetenta i sin yrkesutövning. Nya lagar och regler 
fokuserar dessutom på vad sjukvården såväl innehåller som 
åstadkommer för resultat. Det finns inga tecken som tyder på att 
medicinsk och teknisk utvecklingen, samt förväntningar och 
krav, skulle stagnera och avta, snarare tvärtom, inte minst genom 
en aktiv medierapportering, samt en allt mer informerad 

patientgrupp.14 Som en följd av EU- medlemskapet har också 
domstolsväsendet i Sverige, fått en ny och oavhängig ställning, 
eftersom individen via Europadomstolen (som fungerar som en 
separat maktinstans) kan hävda sina rättigheter gentemot den 
egna staten. Detta är något som också kan ses som en inspiration 
från den amerikanska högsta domstolen. Det finns med andra 
ord anledning att ana en i Sverige nära förestående debatt, 
rörande sjukvårdens framtida roll och patienters sociala och 

legala rättigheter.15  

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid., s. 18. 
15 Lars Trägårdh, Patientmakt i Sverige, USA och Holland Individuella 
kontra sociala rättigheter (Stockholm, 1999) 
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 Av ovanstående kan förstås varför det anses finnas ett 
stort behov av att vidareutveckla system som fokuserar på 
kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. En viktig del i detta 
arbete utgörs av s k riskhantering- avvikelsehantering, vilket 
inom hälso- och sjukvården idag syftar till att, så långt det är 
möjligt ”skapa system för att identifiera och åtgärda risker innan 

det leder till missöden och felhandlingar.”16 Värt att nämna är 
att det inom svensk hälso- och sjukvård ännu saknas 
genomgripande undersökningar om misstagens omfattning, d v s 
huruvida ”missöden” inom hälso- och sjukvården handlar om 

iatrogena skador17, eller skador som en följd av ett 

sjukdomsförlopp.18 Det finns emellertid ett flertal utländska 
studier från bl a USA, Australien och England som pekar mot att 
problemet med iatrogena skador är omfattande och mycket 

underskattat.19 I Norden har Danmark publicerat en liknande 
studie, som pekar i samma riktning, men där innefattas såväl 

iatrogena skador som skador av ett sjukdomsförlopp.20 
                                                           
16 Bengt Arnetz, Riskhantering inom hälso- och sjukvården (Lund, 1998), s. 
21. 
17 Skador som uppstått som en följd av given vård eller utebliven vård.  
18 Bengt Arnetz, Riskhantering inom hälso- och sjukvården (Lund, 1998), s. 
24. 
19 Linda T. Kohn, To err is human Building a safer health system 
(Washington, 2000) 
20 ”Forekomsten af utilsigtede Haendelser pa Sygehuse- en 
retrospektiv gennemgang af journaler”, Ugeskrift for Laeger 24. 
September 2001, Sygeplejersken 22. September 2001. samt 
International Journal in health care, ”Learning from adverse events” av 
Smallwood, RE A, vol.5, 2000, s. 359-361.  



 7

Rimligtvis utgör Sverige inget undantag. Medveten om studiens 
problematik och svårighet i detta avseende, har jag, efter 
övervägande av ett flertal alternativa vägar, valt att undersöka 
synen på misstag och disciplinära påföljder inom sjukvården, 
genom att kontrastera med en verksamhet som har lång erfarenhet 
av synen på misstag och disciplinpåföljders betydelse i 
säkerhetsarbetet, nämligen militär flygverksamhet i Sverige. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att kontrastera och jämföra militär flygverksamhet 
mot hälso- och sjukvårdande verksamhet, avseende synen på 

misstag21 och disciplinära påföljder.  
• I vilket avseende aktualiseras disciplinpåföljd som ett led i 

flygsäkerhetsarbetet? 
• I vilket avseende aktualiseras disciplinpåföljd som ett led i 

patientsäkerhetsarbetet? 
• Vad innebär nuvarande synsätt på misstag och 

disciplinpåföljd för patient- respektive flygsäkerhet? 

                                                                                                                
 För flertal källor se i: Synnöve Ödegård, Säkerhetsarbete i högrisksystem 
Tänkbara tillämpningar för ökad patientsäkerhet (Eskilstuna, 1999), s. 7. 
21 Med ”misstag” menar jag flyg/vårdtillfällen då något inte gått som 
man tänkt sig, oavsett faktisk personskada eller risk för personskada. 
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1.4 Metod  

1.4.1 Metodologisk ansats och teorival  

Jag har i studien av synen på misstag och disciplinära påföljder 
inspirerats av Graham Allisons studie av Kubakrisen, i den 
bemärkelsen att jag valt kombinera helt olika teoretiska 
perspektiv. I boken Essence of decision visar Allisons hur 
Kubakrisens utveckling kan förklaras med olika 
tolkningsmodeller, som ger olika förståelse för krisens 
uppkomst. Han menar att tolkningsresultatet i hög grad beror på 

vilken analysmodell (d v s teoretiskt perspektiv) som valts.22 
Mot bakgrund av att synen på misstag innefattas av frågor som 
är tätt sammanlänkade med frågor om såväl ansvar som 
ansvarsutkrävande, såg jag det relevant att belysa ämnet med 
olika teoretiska perspektiv, främst human factors, straffteori samt 
en byråkratisk modell. Teorierna ska ses som likvärdiga, men 
som ett komplement till varandra. Ambitionen har varit att i 
tematisk tvärvetenskaplig anda, ge en bredare och komplexare 
förståelse av ett svårt och inte helt lätt tillgängligt ämne, d v s 
synen på misstag inom hälso- och sjukvården. Detta då ämnet 
innefattar olika dimensioner av såväl etiskt, moraliskt, politiskt, 
ekonomiskt, rättsligt, organisatoriskt som yrkesmässigt slag. 
Olika teoretiska perspektiv har emellertid nödvändiggjort olika 
typer av empiriskt material, då synen på misstag inbegriper 

                                                           
22 Graham T. Allison, Essence of decision Explaining the cuban missile crisis 
(Boston:Little, Brown, 1971) 
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aktörer på olika nivåer, såväl lokalt som centralt. Jag har därför 

kombinerat ett ”top-down” med ett ”bottom-up” perspektiv.23 
Detta i den bemärkelsen att synen på misstag både belysts dels 
genom institutionella förhållandens betydelse ”top-down”, t ex 
lagstiftning, dels ”bottom-up” genom aktörers upplevelser och 
uttalanden. 
 Främst geografiska skäl och informanternas 
arbetssituation begränsade valet av intervjumetodik till 
telefonintervjuer. Telefonintervjuer är förenade med en hel del 
brister och svagheter, vilket jag var och är fullt ut medveten 

om.24 Alternativet hade emellertid varit att avstå, vilket 
omöjliggjort min studie. Intervjuerna har primärt varit av 
informativt intresse och därför har jag, enligt förberedd 
intervjumall, ställt faktamässiga frågor, av typen; hur fungerar? 
har ni haft problem, och med vad och på vilket sätt? o s v. Jag 
har främst försökt vinnlägga mig om att förhindra missförstånd, 
varför jag under intervjuer stämt av muntligt genom 
kommentarer som: ”om jag uppfattar dig rätt, så menar du 
att…”, d v s parafrasering. Jag har fört anteckningar och 
sammanfattat dessa i ett dokument, som informanter därefter 
givits möjlighet att kommentera. 

                                                           
23 Bo Rothstein, Politik som organisation Förvaltningspolitikens grundproblem 
(Stockholm, 1999), s. 22-23.  
24 Jan Krag Jacobsen, Intervju Konsten att lyssna och fråga (Lund, 1993), s. 
159-163. 
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1.4.2 Empiriskt material 

För att kunna jämföra synen på misstag mellan två olika 
branscher har jag granskat anmälningsärenden som föranlett 
disciplinpåföljder, som ett resultat av ett ”felaktigt” beteende, 

och som ett led i patient- respektive flygsäkerhetsarbetet.25 I 
militär flygverksamhet har jag valt ut två ärenden, då dessa 
berörde två personer i samma händelse. Detta för att få en mer 
sammansatt bild. Jag har även i dessa ärenden delgivits 

bakgrundsinformation genom informanter.26 Från hälso- och 
sjukvårdens verksamhet har jag valt ut ett anmälningsärende som 
en informant, en läkare, spontant tog upp under en intervju och 
beskrev som ”upprörande”. Orsaken till att jag valde att fokusera 
på just detta ärende, utgjordes av ett flertal skäl. För det första 
fick jag tillgång till bakgrundsinformation genom läkaren, för det 
andra var läkaren generellt sett positiv till disciplinpåföljd, vilket 
inte är helt oviktigt mot bakgrund av mitt syfte, att studera synen 
på misstag och disciplinpåföljd. Dessutom är ärendet komplext 
och med flera olika aktörer, vilket utgjorde ett annat viktigt 
motiv. Att jag valt enbart ett ärende från sjukvården innebär 
också att bara en typ av ”misstag” berörts. En annan ”typ” och 
mängd av ärenden hade naturligtvis gett ett bredare utgångsläge, 
vilket emellertid omöjliggjorts p g a avgränsningsskäl.  

                                                           
25 Ärenden är offentlig handling och har beställts från Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), respektive Försvarsmaktens 
personalansvarsnämnd (FPAN).  
26 Urvalet var emellertid begränsat till tre ärenden, då disciplinär 
påföljd är mycket ovanligt. 
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 Inom militär flygverksamhet har jag inledningsvis etablerat 
kontakt informellt för att därefter arbeta efter 

”snöbollsmetoden”.27 Därigenom har jag fått ta del av diverse 
internt material som t ex flygsäkerhetsanalyser, statistik, 
utbildningsmaterial, anmälningsärenden. Jag har även granskat 
lagstiftning och föreskrifter angående flygsäkerhet, detta för att 
få en bredd i informationen om händelserapporteringssystemet. 
Telefonintervjuer har genomförts med fem representanter i 
främst ledande befattning, men med olika arbetsuppgifter och 
med lång erfarenhet, detta för att få en bredd i informationen. 
Informanterna har, på olika sätt, arbetat med flygsäkerhetsfrågor, 
både vad avser ansvarsutkrävande, tillsyn, utveckling som analys. 
 Inom hälso- och sjukvårdens verksamhet har jag etablerat 
kontakt med informanter som på olika sätt, i olika riktningar, 
uttalat sig offentligt med anknytning till medicinska misstag. Jag 
har via brev formellt riktat en förfrågan om kontakt, med 
hänvisning till ett uttalande i media. Jag har också valt att vara 
öppen med mitt syfte. Jag har genomfört telefonintervjuer med 
en sjuksköterska och två läkare, vid olika sjukhus. 
Telefonintervjun har inletts med att be personen utveckla sitt 
uttalandet i media. Jag har även tagit del av diverse dokument 
från myndigheter rörande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, 
remissupplaga o s v., som jag bedömt vara av relevans för 
patientsäkerhet. Jag har även tagit del av en kliniks 

                                                           
27 Med ”snöbollsmetoden” menar jag att min metodik (i sökandet efter 
information) fått präglas av att jag tagit kontakt med personer jag 
hänvisats vidare till.  
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avvikelsesystem, i syfte att se hur det fungerar i praktiken samt 
vad eventuella problem utgjorts/utgörs av. 

1.4.3 Reflexion 

Min bakgrund som yrkesverksam sjuksköterska, har varit av 
betydelse och en tillgång på olika sätt. Det har emellertid varit 
svårt att etablera kontakter som vill uttala sig om ämnet, med 
undantag från när jag presenterat mig som f d yrkesverksam 
sjuksköterska. Det är möjligt att min erfarenhet av ett inifrån 
perspektiv ingivit förtroende, alternativt att jag uppfattats som en 
”kollegial representant”, det är också otvivelaktigt möjligt att 
tolka detta på annat sätt. Oavsett tolkning upplever jag att min 
bakgrund varit av stor betydelse i den bemärkelsen att jag lyckats 
närma mig ett delvis outforskat område, som inte varit helt 
lättillgängligt, d v s synen på misstag och disciplinära påföljder 
relaterat till patientsäkerhet.  

1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska referensramar. De 
ska ses som likvärdiga, även om de getts olika mycket plats i 
uppsatsen. I kapitel tre och fyra presenteras militärflygets 
respektive hälso- och sjukvårdens system för styrning av flyg- 
respektive patientsäkerhet, innefattande information av 
grundläggande betydelse t ex historik, lagstiftning, praxis m m. I 
kapitel fem återfinns en beskrivning av instanser för respektive 
verksamhet som utdelar disciplinära påföljder. Här presenteras 
också de två olika anmälningsärenden jag granskat, och utgått 
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från i uppsatsen. I efterföljande kapitel sex analyseras olika delar 
ur mitt empiriska material. Jag har främst utgått från de två 
ärendena, men analyserar även dessa med hjälp av annat 
empiriskt material av olika slag. Det empiriska materialet belyses 
och problematiseras med olika teoretiska perspektiv och 
referenser. Hälso- och sjukvården har getts en betydligt större 
plats i analysen, då militär flygverksamhet i första hand beskrivits 
och analyserats som en kontrast, för att först i slutdiskussionen 
mer konkret kunna jämföras mot hälso- och sjukvården. I 
slutdiskussionen, kapitel 7, återfinns även förslag på framtida 
forskning och studier. Avslutningsvis, efter referenser, återfinns 
en sammanfattning.   
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Human factors 

I verksamheter som innefattar människor och förutsätter 
mänskliga handlingar föreligger alltid en risk att fel kan begås och 
misstag uppstå. Ämnet Human factors berör just den 
problematiken. Det finns emellertid en pågående debatt om 
orsaker till misstag och synen på ”missöden” inom ämnet, som 
även inrymmer två alternativa vägar (en äldre och en nyare syn) 
att gå i de fall där ”tragedin” blivit ett faktum. Vägvalet får 
betydelse för den efterföljande utredningens målsättning. Med 
den äldre synen på mänskliga faktorer, är den mänskliga 
felhandlingen den direkta orsaken till ”tragedin”. Medan den nyare 
synen (som visserligen kan spåras 50 år tillbaka i tiden), betraktar 
ett mänskligt misstag enbart som ett symtom, d v s en del av ett 
systemfel. Intentionen är emellertid ofta att lära av misstag 
genom att följa det nya synsättet, men den viktigaste poängen 
med denna uppdelning är att framhålla hur olika synsätt sätter 
olika fokus i en utredning, vilket innefattar såväl frågor som svar. 
Detta anses kunna bli avgörande för hur väl ett säkerhetsarbete 

kan lyckas.28 
 

                                                           
28 Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford, 
(2002), UK, Cransfield University Press. Författare som gjort en 
liknande uppdelning, se nedanstående fotnot. 
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The ”sharp end” and the ”blunt end” 
Komplexa system uppges kunna finnas inom både sjukvårds- 
och flygverksamhet. Ett sätt att beskriva en sådan verksamhets 
inslag av betydelse för säkerhet, är att dela upp den i ”a sharp 
end” (spetsig sida) och ”a blunt end” (trubbig sida). I den 
spetsiga änden av verksamheten, möter personer i frontlinjen 
riskfyllda situationer. Personer i frontlinjen är därför de som 
befinner sig närmast olyckan/misstaget, och som av den 
anledningen lätt hamnar i fokus. I den trubbiga sidan 
finns/skapas regleringar, administrativa beslut, ekonomisk 
policy, framtagning av teknik o s v., inslag som bildar det 
grundläggande förhållande och de förutsättningar som personer i 

frontlinjen påverkas av och arbetar efter och inom.29 Cook, 
Woods och Miller beskriver situationen som att ju mer 
säkerhetsforskningen fokuserat på spetsiga delen i studier av 
”missöden”, desto mer har pekat mot att det är förhållanden i 
den trubbiga delen som påverkar beteendet hos personer i 
frontlinjen: 

the ability of sharp end practioners to defend against 
failure in these cases depended directly and indirectly on 

                                                           
29Uppdelningen har hämtas från: Cook RI, Woods DD, Miller C. 
(1998) A Tale of Two Stories: Contrasting Views on Patient Safety. National 
Patient Safety Foundation, Chicago IL, April 1998 
(www.nspsf.org/exec/report.html), s. 13-14., James Reason, (1997) 
Managing the Risks of Organizational Accidents. Brookfield, VT: Ashgate, 
samt Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford, 
(2002), UK, Cransfield University Press. 
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a host of blunt end factores rather than on the isolated 
”error” of human practioners.30 

 

Synen på misstag styr utredningens målsättning: 
 
The old view of human error:  
• Human error is a cause of accidents.  
• To explain failure, you must seek failure. 
• You must find people´s; inaccurate assessment, wrong decisions, 

bad judgements. 
 
The new view of human error: 
• Human error is a symtom of trouble deeper inside a system. 
• To explain failure, do not try to find where people went wrong.  
• Instead, find how people´s assessments and actions made sense at 

the time, given the cirkumstances that surrounded them. 
 
Källa: Two views on Human Error (Dekker, 2002). 

2.1.1 ”The bad apple theory” och systemsynsätt 

Men det äldre synsättet på misstag återfinns ett mönster, ett 
fenomen, som Sidney Dekker beskrivit som ”The bad apple 
theory”. Med detta synsätt stör opålitliga människor, s k ”bad 
apples”, ett komplext, men säkert system p g a ett icke korrekt 
beteende. ”Missödet” anses enligt detta synsätt ha kunnat 
undvikas om någon visat större uppmärksamhet eller ansträngt 
sig mer. Över två tredjedelar av alla misstag anses, enligt detta 
synsätt, direkt orsakas av den mänskliga faktorn. Misslyckanden 

                                                           
30Cook RI, Woods DD, Miller C. (1998) A Tale of Two Stories: 
Contrasting Views on Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago IL, April 1998 (www.nspsf.org/exec/report.html), s. 13-14. 
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är ovälkomna överraskningar som inte hör hemma i systemet, 
och som kan härledas till en inbyggd opålitlighet hos 

människor.31 Med det äldre synsättet fokuseras 
uppmärksamheten kring hur människans opålitlighet i systemet 
ska hanteras. Misstag är något som kan betraktas som ett val, d v 
s att människor kan välja mellan att begå misstag eller inte, 
oberoende av omkringliggande förhållanden, och slutsatsen blir 
därmed lätt för individen i ett sammanhang med sådant synsätt 

”If I didn´t do it, it didn´t happen”.32  
 Med ett nyare synsättet på misstag, ett systemsynsätt, anses 
människor göra så gott de kan inom ramen för ett system som 
innefattar sårbarhet, vilket innebär att felproducerande 
förhållanden anses kunna förorsaka situationer som kan generera 

misstag och felhandlingar.33 Ett systemfokus, utgörs därför även 
av en uppfattning om att ”felproducerande förhållanden” som 
lämnas kvar tenderar att generera en återupprepning av likartade 
missöden/misstag. Med ett systemsynsätt är risker och 
säkerhetshot inte alltid samma sak, eftersom systemets 
förhållanden skiftar med tid och rum. Med detta perspektiv är 
misstag därför ett tecken, eller ett symtom, på ett/flera mer 

djupgående systemfel.34 Därför blir det meningslöst att påpeka 
och hänvisa till regelbrott. Vad det handlar om är att kartlägga 

                                                           
31 Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford 
(2002), UK, Cransfield University Press., s. 3. 
32 Ibid., s. 10. 
33 Ibid., s. 4. 
34 Ibid., s. 4. 
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vad det var som gjorde att personen handlade på just det sättet 
som han/hon gjorde, och därför gäller det att så snart som 
möjligt komma bort från ”felhandlingen”, eftersom detta enbart 
är ett symtom. Genom att enbart fokusera på felhandlingen och 
påvisa begångna regelbrott och avvikelser, framstår nämligen inte 
förklaringen till varför det ägde rum, utan kan snarare riskera bli 
en förklaring till olyckan, d v s han/hon följde inte riktlinjerna. 
Att påvisa vad människor gjorde eller inte gjorde och t om vad 
de kunde ha gjort, samt inte minst borde ha gjort, betraktas ur 
det nya perspektivet, som ett resultat av en efterklokhet som kan 
bli kontraproduktiv för säkerhetsarbetet, inte minst vad avser 
preventiva möjligheter. Om en insikt funnits om ”korrekt” 
beteende vid just det ögonblicket då ”missödet” ägde rum, hade 
således missödet inte kunnat uppstå. ”Lokal rationalitet” anses 
prägla personer i högriskyrken, d v s att det generellt måste anses 
föreligga en hög motivation av att t ex hålla patienter vid liv. 
Detta innebär att det en person gör (inkluderat en felhandling), 

är det som framstår som förnuftigt i just den situationen.35 
Enligt ett systemsynsätt måste omständigheter och faktorer 
sammanvägas för att rekonstruera den händelse vari problemet 
(felhandlingen) kunde uppstå. Upptäckten av ett mänskligt 
felhandlande utgör i detta perspektiv utgångspunkten för en 
undersökning och därmed kan inte den mänskliga faktorn i sig 

självt orsaka fel.36 

                                                           
35 Ibid., s. 12. 
36 Ibid., s. 101. 
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2.1.2 Varför väljs ”The bad apple theory”? 

”The bad apple theory” kan, enligt Dekker, lätt bli populär, och 
etableras som förhärskande tolkningsram inom olika slags 
organisationer av ett flertal skäl: 
 Den är enkel att förstå och även relativt enkel, och inte 
minst billig att implementera. Inget större förefaller enligt detta 
synsätt behöva åtgärdas, eftersom systemet betraktas som i grund 
och botten säkert, varför misstaget kan ses som en tillfällighet. I 
efterdyningarna av ett misstag, kan ”a bad apple” också bli 
bekvämt att hitta, då det kan rädda anseende. Genom att fokusera 
på ”defekta” medarbetare, går det rädda ansikten och anseende. 
”A bad apple” sänder signaler till omgivningen att systemet är i 
grund och botten säkert, och därigenom kan även förtroendet för 
en verksamhet upprätthållas. Personligt ansvar utgör en risk för 
felfokusering. Professionella grupper, som t ex läkare och piloter 
tränas till ett stort personligt ansvar, som dessa grupper också 
ofta är mycket stolta över. En följd kan emellertid bli att de 
också kan anses (från såväl omgivning som inför sig själv och sin 
yrkesgrupp) inneha styrkan och möjligheten att leva upp till 
ansvaret. Med detta, kan det emellertid lätt infinna sig en 
inställning om att människor kan välja mellan att begå eller inte 
begå misstag, oavsett omkringliggande omständigheter. Det 
faktum att utredare ofta själva tillhört den yrkesgrupp som utreds 
(t ex f d läkare utreder läkares misstag) kan ibland innebära att 
handlingsfriheten övervärderas, något som inte minskar 
ansvarstyngden utan snarare tvärtom. Detta genom en individ- 
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och felfokusering från en ”kollega” som ”vet” hur jobbet ska 

och borde skötas.37  

2.2 Ett straffteoretiskt perspektiv  

Inom juridiken återfinns ämnet straffrätt, som innefattar olika 
straffteorier, d v s teorier om straffets ändamål. Straffets ändamål 
är en komplicerad fråga som innefattar frågor om varför vi 
straffar överhuvudtaget och vad det är vi egentligen vill 
åstadkomma. Varje straffsystem bygger på en tankestruktur, 

vilket straffrättsvetenskapen lyfter fram och synliggör.38 
Straffteorier kan indelas i två olika typer, absoluta och relativa 
straffteorier.  
 Inom absoluta straffteorier ska straffet uppfattas som ”ett 
givet etiskt krav, rättvisan”. Vedergällningsteorier är ett tydligt 
exempel på absoluta straffteorier, eftersom straffet där ses som 
en rättvis vedergällning. I detta absoluta straffteoretiska 
perspektiv ligger även att ett lidande ska följa för förövaren efter 

ett begånget brott.39  
 Inom de relativa straffteorierna är straffets ändamål däremot 
direkt praktiska syften, som t ex brottsprevention, något som just 
allmänpreventiva teorier berör. Med ett relativt straffteoretiskt 
perspektiv betraktas straffrättens syfte att avhålla människor från 
                                                           
37 Ibid., s. 9-10. 
38 Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, Straffansvar 
(Stockholm, 1997), s. 13. 
39 Ibid. 
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att begå brott. I detta perspektiv antas generellt t ex styrkan på 
straffet avskräcka från att begå brott, exempel kan hämtas ända 
tillbaka till före upplysningstiden. Uppfattningen om 
allmänprevention kom med tiden att förändras, från en omedelbar 
till en s k medelbar avskräckning, vilket innebär att det inte är 
styrkan av straffet som antas avskräcka utan snarare straffets 
existens. De s k moralbildningsteorierna är en skandinavisk och 
modern ”modell” av allmänpreventiv teoribildning. Inom 
moralbildningsteorier är det ”straffets norminternaliserande 

effekt snarare än avskräckningseffekten” som understryks.40 
Med detta perspektiv blir det snarare den moralbildande och 
moralförstärkande effekten av det faktum att något är 
kriminaliserat, som utgör själva brottspreventionen, snarare än 
skräcken för straff. Detta innebär också att människor kan antas 
motiveras avstå från att begå brott även i ”oövervakade” 
ögonblick och sammanhang. Perspektivet bygger på en 
tankestruktur där målet är att skapa en ”vanemässig lydnad” hos 
individer som följer lagen och inte begår brottsliga handlingar, 
detta genom oreflekterade moralinsikter och allmänna moralbud. 
De individualpreventiva teoriernas främsta syfte är att förhindra att 
individer begår nya brott. Med detta individfokuserade 
perspektiv antas straffet kunna medverka till en förbättring. De 
frågor som riktats mot detta synsätt rör huruvida straffet är 
berättigat om det inte når sitt syfte, d v s att brottsligheten 
verkligen sjunker. Samtidigt som den omvända frågan uppstår, d 

                                                           
40 Ibid., s. 14-15. 
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v s om ett straffsystem enbart kan berättigas beroende på om det 

är preventivt eller inte.41  
 Det finns straffteoretiska riktningar som hävdar att 
relativa och absoluta straffteorier hänger ihop. ”Den moraliska 
rättsgrunden hänger samman med vedergällningen – straffet 
rättfärdigas med att det utgör vedergällning för ett begånget brott 

– och den praktiska funktionen är att förebygga brott.”42  
Leijonhufvud och Wennberg exemplifierar emellertid hur 
argumentation kring ett allmänpreventivt perspektiv kan hamna i 
ett cirkelresonemang, och menar att detta sker i två steg: 1. 
Staten fördömer en handling genom att kriminalisera den. 2. Om 
sedan någon skall straffas för denna gärning, ligger det i sakens 
natur att det måste bli brottslingen – ingen annan – som gjort sig 
förtjänt av straffet. Genom argumentationstekniken döljs det 
faktum att brottslingar förtjänar att straffas (punkt 1), samt att 
punkt 2 innefattar slutsatsen ”den som förtjänar att straffas, han 

förtjänar också att straffas”43 Genom detta rättfärdigas en 
moralisk uppfattning om att ont ska och kan med ont fördrivas. 
Detta innebär att allmänpreventiva teoriers effekt förutsätter en 
föreställning om moralisk skuld, där gärningsmannen förutsätts 

förtjäna en rättvis vedergällning.44  

                                                           
41 Ibid., s.14. 
42 Ibid., s. 16. 
43 Ibid., s. 17. 
44 Ibid., s. 16. 
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2.3 Legitimitet genom den professionella 

modellen  

I Max Webers legalbyråkratiska förvaltningsmodell, utgör 
reglerna och reglernas förutsägbarhet en legitimitetsgrund, 
medan det i ”Den professionella modellen” av Bo Rothstein, är 
kunskap som utgör legitimitetsgrunden. Den offentliga 
sjukvårdens sätt att uppnå en legitimitet, kan därför sägas ske 
genom en professionell implementeringsstruktur. Detta innebär 
att en yrkeskår, hälso- och sjukvårdspersonalen, utgår från en 
särskild slags kunskap. Verksamheten styrs inte av byråkratiska 
regler, utan från en vetenskapligt grundad kunskap. Yrkeskåren 
fungerar autonomt och bedömer individuellt i enskilda fall efter 
eget ansvar. Beslut ska fattas efter ”vetenskap och beprövad 
erfarenhet” enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen, och 
om så inte sker kan rätten att utöva yrket mistas, genom att 
professionen ställs till ansvar i Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN) för olika disciplinära påföljder. I värsta 
fall kan den legitimation mistas som staten tilldelat professionen, 
och som sanktionerar rätten att utöva vissa yrken. Detta innebär 
att det är kunskapsgrunden (vetenskap och beprövad erfarenhet) 
som utgör legitimitetsgrunden i den professionella modellen. 
Den kunskapsgrund som professionen åberopar måste vara 
folkligt förankrad. Kunskapsgrunden ger också en stark ställning 
i förvaltningsledet, vilket även gäller utvärdering, då utvärdering 
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förutsätter speciell kunskap.45 Det förvaltningsmässiga 
legitimitetsproblemet i sjukvården utgörs av att beslut kan bli 
livsavgörande för medborgaren. Därför kan förvaltningen (t ex 
sjukvårdssystemet) ses som en mindre neutral verkställare av 
politiska beslut, och därför också en direkt fortsättning av 

beslutad politik.46  
 Michael Lipsky har utformat en antites till traditionella 
styrningsperspektiv. Lipskys huvudtes är att närbyråkrater (t ex 
läkare, lärare, socialarbetare) har så stor och faktisk 
handlingsfrihet/möjlighet i sitt dagliga arbete, att politiken 
utformas av dessa och inte av politiker. Ur detta perspektiv 
utformas inte politiken av lagstiftande församlingar, utan av 
professionella tjänstemän i mötet med servicekonsumenter, 
varför de politiskt viktigaste besluten tas på den lägsta nivån i 
organisationen. Orsaken finns i verksamhetens natur. Lipskys tes 
berör innehållet i verksamheten, men han menar att politiska 
beslutsfattare har goda möjligheter att dels påverka 
förutsättningarna för verksamheten genom indirekt styrning 
(genom t ex organisering, resurstilldelning o s v.), dels forma den 
som genomför verksamheten (genom t ex utbildning, 

lönesättning o s v.).47 

                                                           
45 Bo Rothstein, Politik som organisation Förvaltningspolitikens grundproblem 
(Stockholm, 1999), s. 59-63. 
46 Ibid., s. 48-51. 
47 Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy Dilemmas of the individual in 
public services (NewYork, 1980) 



 25

3. Driftstörningssystemet för militär 
luftfart 

3.1 Historik 

Det militära driftstörningssystemet48 (DA-systemet) i Sverige är 
i drift sedan tidigt 60- tal. Systemet, beskrivs som öppet och 
ärligt och innefattar inte något bestraffande inslag. 1950 och 60- 
talets svåra flyghaverier med upp till ett haveri i veckan, många 
med dödlig utgång (215 flygplan och 97 besättningsmedlemmar), 
utgjorde incitamentet för ett modernt och lättillgängligt 
händelserapporteringssystem. Piloter åtalades tämligen frekvent 
för sitt agerande i luften i relativt stor utsträckning, och det fanns 
en otrygghet bland piloter med ett auktoritärt och disciplinärt 
”tillsynssystem”, på såväl central som lokal nivå, innefattande allt 
från utskällningar, degraderingar till avsked. Vid den tidpunkten 
fanns ingen centralt samlad data om mänskliga misstag, risker 
och riskhantering. Flygsäkerhetshoten fångades upp, förutom 
”synliga” incidenter som haverier, i princip enbart genom att 
flygsäkerhetsinspektören rapporterade till flygvapenchefen om 
flygsäkerhetshot, alternativt att enskilda medarbetare i mer 
förtroende ”på tu man hand” kunde berätta om erfarenheter om 
risker och tillbud. Därigenom bedömdes det, från centralt håll, 
föreligga ett behov av ett mer ”samlat grepp”. På central nivå 
påbörjades därför ett nytt och medvetet arbete, mot ett mål att 
lära av incidenter i vidare bemärkelse med preventiva inslag. 
                                                           
48 En annan benämning är händelserapporteringssystemet. 
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Detta genom att förmå individer att själva rapportera s k 
felfunktioner, såväl egen, andras, som materiell felfunktion- alla 
skulle kunna lära av allt och alla. Idag finns ett centralt 
dataregister på Militära flyginspektionen (FLYGI) som utgör ett 
statistiskt underlag med ca 100 000 rapporter. Registret med data 
används enbart för flygsäkerhetsanalyser med inriktning mot att 
utveckla just flygsäkerhet. Det är inte avsett som något 
jämförande ”instrument” mellan förband, och inte heller som 
något slags ”mätare” för incidenter hos enskilda individer. Det 
går inte heller från centralt håll härleda individer, då detta är 
ointressant. Individen i detta system betraktas primärt som en 
viktig operatör/informatör av en händelse. 
 Historiskt har främst fyra orsaker till haverier kunnat 
härledas genom rapporteringssystemet; ledning av flygtjänst, 
attityder hos besättning, teknisk utformning av utrustning samt 
urval och utbildning av flygförare och andra. Under åren har 
trenden förändrats när det gäller vad som rapporteras. När 
systemet introducerades på 60-talet dominerade anmälningar 
rörande tekniska fel, medan självrapportering av egna förarfel är 
något som successivt ökat med åren, för att idag klart dominera. 
Exempel på händelser orsakade av förarfel är; felbedömningar, 
förväxlingar av reglage, glömska, missförstånd, 
ouppmärksamhet, ofullständiga förberedelser samt avsteg från 

order och bestämmelser.49 

                                                           
49 Information genom informanter och internt material från militär 
flygverksamhet. 
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3.2 Statens styrning mot flygsäkerhet 

Militär flygverksamhet regleras i luftfartslagen 
(luftfartsförordningen, Försvarsmaktens författningssamling 
(FFS) 1997:15), och i Regler för militär luftfart (RML). Den 
militära luftfartsmyndighetsfunktionen utövas av Militära 
flyginspektionen (FLYGI), som utgör en enhet i Högkvarteret. 
FLYGI utfärdar RML, samt arbetar med analys och utredning av 

flygsäkerhet.50 Årligen utges Försvarsmaktens flygsäkerhetsanalys. 
Månadsrapporter, med avidentifierade händelser, delges 
flygförbanden genom tidningen Flygdags.  

3.2.1 Flygsäkerhetsarbetets syfte inom militär 

luftfart 

Av förordet i Regler för militär luftfart, framgår att 
flygsäkerhetsarbetet, som innefattar en komplicerad arbetsmiljö, 
syftar till att utreda och förebygga felfunktioner: 

Den enskildes intresse för att rapportera egen 
felfunktion är avgörande för detta. Villighet är endast 
möjligt att uppnå när den enskilde känner trygghet i 

                                                           
50Den 1 januari 2002 genomfördes en omstrukturering när det gäller 
ansvarsfördelning. Syftet är undgå dubbla roller i flygsäkerhetsarbetet 
på central nivå, d v s både tillsyn och riskidentifiering. FLYGI svarar 
därvid för regelutveckling, auktorisation, certifiering och tillsyn, medan 
OPIL/FTK (operativa insatsledningen/flygtaktiska kommandot) 
ansvarar för säkerheten i den verksamhet man bedriver, 
”verksamhetssäkerhetsansvar”, vilket mer konkret innebär utveckling 
av flygsäkerhetsarbetet, genom att identifiera risker, föreslå åtgärder 
och föra ut detta till verksamhetsutövarna i form av bl a information 
och attitydpåverkan.  



 28

användandet och följderna av rapporten. Bestraffning är 
därför inte en metod att öka flygsäkerheten. 

Om däremot medvetna brott mot föreskrifter eller 
uppenbar nonchalans föreligger, är den enskildes 
inställning till sin egen och andras säkerhet felaktig, 
varför påföljd i sådant fall skall aktualiseras. I vissa fall 
kan en förseelse också innebära misstanke om brott t.ex. 
framkallande av fara och allmänfarlig vårdslöshet. Då 
skall ärendet överlämnas till åklagare för bedömning.51  

3.2.1.1 Avvikelserapportering 

RML-D-6 reglerar Driftstörningssystemet (DA-systemet) för 
militär luftfart, vilket innefattar grundläggande föreskrifter och 
allmänna råd. Dessa riktar sig till all personal verksam inom det 
militära luftfartssystemet. Rapportering av risker och tillbud av 
varierande allvarlighetsgrad sker genom s k 
Driftstörningsanmälan (DA), där driftstörning definieras som 

Felfunktion hos personal eller material eller övrig 
händelse som inneburit avvikelse från beordrad eller 
planlagd verksamhet, vilken har påverkat eller skulle 
kunnat ha påverkat flygsäkerheten eller 
luftvärdigheten.52 

Driftstörning kategoriseras utifrån olika verksamhetsområden; 
flygning, teknisk tjänst/bastjänst, vädertjänst samt stridsledning, 
och klassificeras efter fyra olika allvarlighetsgrader. Haveri, allvarligt 
tillbud, tillbud och övrig driftsstörning. Till haveri räknas en 
driftsstörning där omfattande skada förekommer på materiel. 
Oavsett skadans omfattning klassificeras en driftsstörning som 

                                                           
51 Regler för militär luftfart (RML-D-6) Specifika driftskrav på 
verksamheter Driftstörningssystemet för militär luftfart, s. 3. 
52FFS 1991:35.  
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haveri i de fall besättning/passagerare omkommit eller skadats 
allvarligt. Allvarligt tillbud innebär att det förelegat en mycket 
stor risk för haveri eller allvarligt skada. Tillbud avser en 
driftsstörning som bedömts kunna leda till haveri eller allvarlig 
skada. Med övrig driftsstörning avses en händelse som avviker 
från planerad/beordrad verksamhet, eller som kan vara av annat 

intresse att rapportera vidare.53 Driftstörning med avseende på 
flygning (DA-Flyg), skrivs av pilot på särskild blankett. 
Divisionschefen klassar rapporten efter eventuell komplettering i 
samråd med piloten. DA granskas även av flygchef och 

flygsäkerhetsofficer (FSO).54 Flygchefen beslutar om vilken typ 
av utredning det ska bli tal om. Komplexiteten och allvaret avgör 
utredningsnivå och omfattning. Utredning av driftsstörning 
motiveras med syftet att  

öka flygsäkerheten genom att klarlägga händelseförlopp 
och orsak med eventuella bidragande faktorer samt om 
möjligt utmynna i förslag till åtgärder som kan förebygga 
ett upprepande.55 

Tre frågor styr utredningen och ska besvaras; Vad har inträffat? 
Varför har det inträffat? Hur undviks att det inträffar igen? 
Enligt SFS 1990:717 skall emellertid Statens haverikommisson 
(SHK) utreda haveri och allvarlig tillbud. Statens 
haverikommission kan dock besluta om att utredningen görs av 

                                                           
53 Regler för militär luftfart (RML-D-6) Specifika driftskrav på 
verksamheter Driftstörningssystemet för militär luftfart. 
54 Särskild utsedd officer vid flygflottilj som handhar 
flygsäkerhetsfrågor.  
55 FFS 1991:35. 
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Försvarsmakten, vilket ofta är fallet efter allvarliga tillbud. 
Riktlinjer finns för att förebygga jäv. Oavsett allvarlighetsgrad 
ska alla DA registreras i det centrala datasystemet. 

3.3 Grundsyn på flygsäkerhetsarbetets 

inriktning56 

Att implementera och förankra ett nytt synsätt på incidenter och 
riskhantering sedan 50-talet uppges och bedöms ha varit omöjligt 
att förverkliga enbart underifrån. Signalerna från centralt håll 
anses av flera informanter ha varit helt avgörande, för att 
projektet har kunnat utvecklas till ett ”moget” system. En 
medveten strategi och målsättning har, förutom en uppbyggnad 
av ett system för händelserapportering, även utgjorts av att skapa 
ett förtroende och en trygghet för och med systemet. Detta inte 
minst genom hanteringen av rapporterna, d v s att undvika 
negativ återkoppling på incidenter som rapporterats som 
driftstörningar. Det absolut viktigaste inslaget och erfarenheten 
att nå ett öppet arbetsklimat omkring misstag, uppges vara att 
signalerna från centralt håll varit och är tydliga och entydiga, när 
det gäller vilket synsättet som råder i flygsäkerhetsarbetet, samt 
hur och till vad rapporterna används. Som en mycket avgörande 
signal inledningsvis för implementeringsprocessen, samt som ett 
exempel på rådande synsätt, uppges Riksåklagarens uttalande (se 
inledande citat sid 4). 

                                                           
56 Fakta och information genom intervjuer samt från internt material.  
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 Riksåklagarens uttalande uppges även idag framhållas i 
olika sammanhang som ett exempel på den grundhållning som 
återfinns på såväl central som lokal nivå i synen på misstag, men 
samtidigt påpekas och understryks att uttalandet absolut inte 
innebär ”ansvarsfrihet”. Ansvar kan utkrävas genom såväl 
åtalsanmälan som disciplinpåföljd för tjänstefel och 

tjänsteförseelse.57 Som ett ytterligare led i avgörande ”centrala” 
signaler nämns ”Flygvapenchefens grundsyn” som presenterades 
på 80-talet i olika ”teser”: 
(1) Haverier kan förebyggas. Ett haveri är praktiskt taget aldrig 
en slump eller en ren olyckshändelse. I stället är ett haveri 
orsaksbundet till människa, maskin och miljöeffekter eller 
kombinationer av dessa. Därför är flertalet haverier också 
möjliga att förebygga. 
(2) Samma gränsvärden i fred och krig. Gränsvärden skall i 
huvudsak vara desamma i fred och krig. Detta ger förutsättningar 
för hög beredskap för direkta insatser i krig. Taktiska och 
operativa realiteter i krig kan dock kräva avsteg från vissa i fred 
gällande gränsvärden.  
(3) Bra taktik och stridsteknik förutsätter god flygsäkerhet. En 
god flygsäkerhet är alltid en förutsättning för att uppnå taktiska 
och operativa mål med god effekt och uthållighet. Föreskrifter, 
allmänna råd och metoder har tillkommit för att tillgodose 
säkerheten vid utbildningen. Att väl behärska dessa föreskrifter 
är uttryck för professionalism. 

                                                           
57 Se avsnitt om Disciplinpåföljder. 
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(4) Individuella förutsättningar styr övningarna. Den enskilde 
liksom ansvarig ledningspersonal i olika befattningar måste 
genom öppenhet och ömsesidigt förtroende ständigt anpassa 
övningarnas karaktär och svårighetsgrad samt, inom ramen för 
aktuella utbildningsmål, anpassa utbildningstakten till aktuella - 
ofta individuella - förutsättningar. 
(5) Öppenhet skall stimuleras. Den enskilde skall motiveras att 
rapportera förhållanden som kan påverka flygsäkerheten och 
stimuleras till att söka lösningar och förslag till förbättringar. 
(6) Mänskliga felfunktioner förebyggs inte med bestraffning. 
Brister och fel som uppkommer i samband med flygtjänst och 
som kan hänföras till de mänskliga funktionerna i den 
komplicerade flygmiljön skall betraktas som felfunktion. 
Bestraffning är därför inte en metod för att förebygga eller 
förhindra ett upprepande. Om den enskilde individens 
inställning till föreskrifter mm är felaktig dvs om medvetna brott 
mot föreskrifter (indisciplinär flygning) eller uppenbar 

nonchalans föreligger, aktualiseras disciplinpåföljd.58 

3.4 Hur utvecklas flygsäkerhet? 

Mot ovanstående bakgrund har ett ”koncept” utvecklats under 
åren för hur flygsäkerhet skapas inom ramen för militär 
flygverksamhet. Detta utifrån en lång erfarenhet, som 
sammanfattas med följande inslag: 
• System för kvalitetsstyrning, där just flygsäkerhet sätt i fokus, 

och där inträdeskontroll sker genom RML (Reglemente för 
                                                           
58 Internt dokument. 
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Militär Luftfart). Reglementet är omfattande i sin helhet då 
det berör hela verksamheten på olika sätt, men innefattar 
även specifika riktlinjer och anvisningar (RML D 6) för just 
händelserapportering, driftstörningsanmälan (DA). 

• Auktoriserande verksamhet utgör den Militära 
flyginspektionen, vilken är den instans som utger RML. 

• Livscykelperspektiv. Innebär att sätta flygsäkerheten i centrum 
under en verksamhets hela livstid, d v s under den tid som t 
ex en speciell flygmaskin, materiel eller medarbetare är i 
funktion.  

• Den militära flygverksamheten ska präglas av en kultur av 
öppenhet att rapportera misstag. Detta anses skapa ett personligt 
intresse för all personal. Viktiga inslag är att inga straff finns, 
att återmatning sker samt att resultat visas. D v s 
förarrapporter måste resultera i åtgärder.59  

Genom systemets utformning i sin helhet är det möjligt att 
uppmärksamma ”trender” av vad som anmäls, vilket sedan utgör 
ett underlag för flygsäkerhetsanalyser. Grundtanken är bl a att 
trender med mycket ”strul” ska uppmärksammas och utredas, då  
”strul” kan komma att ses som ett ”normaltillstånd”, som förr 
eller senare resulterar i allvarliga tillbud och haverier. Det 
preventiva inslaget i DA-systemet utgörs därför av en 
uppfattning om att en hög rapporteringsvillighet, och därigenom 
många DA, kan uppmärksamma flygsäkerhetshot, d v s risker 
innan tragedin är ett faktum. Mot bakgrund av detta kan inte 

straff förebygga misstag som en del i målet att nå flygsäkerhet.60 

                                                           
59 Information från intern presentations CD; Flygsäkerhet och Framtida 
utveckling. 
60 Fakta och information genom intervjuer samt från internt material. 
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4.Hälso- och sjukvårdens Lex Maria-
system61  

4.1 Historik 

Augusti 1936 avled 4 patienter på Maria sjukhus i Stockholm, 
som sökt vård för relativt lindriga åkommor. Ett 
desinfektionsmedel, kvicksilveroxicyanid (för utvärtes bruk), 
visade sig ha förväxlats med lokalbedövningsmedlet etocain, en 
behandling som föranledde ett förgiftningstillstånd med dödlig 
utgång inom en vecka. Sjukhusstyrelsen uppmanades av 
dåvarande Socialstyrelsen (Medicinalstyrelsen) att omedelbart 
göra en polisanmälan, då orsaken och skulden inte kunnat 
kartläggas. Det gick emellertid inte entydigt fastställa hur 
förväxlingarna ägt rum, men brister i såväl rutiner som 
läkemedelshantering kunde konstateras. Det var två 
sjuksköterskor som slutligen ställdes till svars för att ha frångått 
gällande riktlinjer, samt brustit i hanteringen av läkemedlen. 
Tragedin föranledde en massiv bevakning i media, där också 
samtliga misstänkta namngavs. Svårigheten att fastställa hur 
förväxlingen hade gått till, förklarades av polisen av att sjukhuset 
skulle ha föregripit utredningen, genom att polisanmälan 
inkommit för sent. Detta föranledde ett snabbt agerande från 

                                                           
61 Med ”Lex Maria-system” avses hälso- och sjukvårdens nuvarande 
”koncept” för att uppnå patientsäkerhet, detta med utgångsläge från 
regelverkets utformning, åligganden och anvisningar rörande 
patientsäkerhet. 
  



 35

myndigheternas sida, där en rapporteringsskyldighet till 
Medicinalstyrelse och polis upprättades och blev obligatorisk för 
sjukhusen, vid allvarliga händelser. Händelsen vid Maria sjukhus 
är den direkta orsaken till dagens anmälningsskyldighet för risker 
och misstag i sjukvården till Socialstyrelsen, som går under 

benämningen ”Lex Maria”.62 Lex Maria har under åren 
genomgått många förändringar, men rapporteringsskyldighet till 

polis kom att finnas kvar ända fram till 1983.63 

4.2 Statens styrning mot patientsäkerhet 

Av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, framgår att 
hälso- och sjukvårdande verksamhet systematiskt och 
fortlöpande skall utvecklas och säkras, med avseende på kvalitet 
(31 § HSL). För detta ändamål har Socialstyrelsen utarbetat 
förskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem (SOSFS 1996:24). 
Sedan 1 januari 1997 ankommer det numera vårdgivare att 
upprätta system för egenkontroll för att säkra kvalitet och 
säkerhet. Socialstyrelsens roll, i detta avseende, är att stödja 
arbetet och se till att vårdgivare tar detta ansvar. Ett viktigt sätt 
för vårdgivare att uppfylla ansvaret är att upprätta system för 

                                                           
62Fakta har hämtas ur artikel skriven till Stockholms läkarförenings 
100-årsjubileum år 2000, av Synnöve Ödegård, ”Ödesdigra injektioner 
på Maria sjukhus”.  
63 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria (Stockholm, 2001), s. 7. 
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avvikelsehantering. Därigenom anses kunskapen hos personalen 

med avseende på riskfaktorer kunna öka.64 
 Socialstyrelsen ska som statlig tillsynsmyndighet bidra till 
hög säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de resurser och 
andra ramar, som politiskt beslutats för hälso- och sjukvårdande 
verksamhet. Socialstyrelsen kartlägger och analyserar, genom 
nationell uppföljning och utvärdering, bl a kvalitet och innehåll i 
hälso- och sjukvårdande verksamhet. Regering, kommuner och 
landsting ska med ett sådant underlag såväl värdera, utveckla, 
förbättra som ompröva lagar och verksamhet. Socialstyrelsen 
utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hur vissa lagar ska och 
bör tillämpas, samt innehar ett övergripande ansvar för planering 
som försörjning i såväl freds- som krigstid. Föreskrifter är 
bindande regler, medan allmänna råd är rekommendationer. 

Årligen ges en aktuell förteckning ut.65  

4.2.1 RiskDataBasen och Kvalitetsregister 

Återföring till vårdgivarna sker i dag i första hand genom 
meddelandebladen Riskronden (sedan 1991) och Riskronden special 
(sedan hösten 1995). Detta som ett led i att Socialstyrelsen fått 
uppdraget att mer systematiskt föra ut erfarenheter av 
tillsynsarbetet till verksamheterna. Detta innefattade ett 
                                                           
64 SOSFS 1996:23 Anmälningsskyldighet enligt 5 § lagen (1996:786) 
om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokal 
avvikelsehantering. Författningarna finns på Socialstyrelsens hemsida 
www.sos.se 
 
65Fakta är hämtade från Socialstyrelsens hemsida: www.sos.se 
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utvecklande och ett förvaltningsansvar av informationssystemet 
RiksDataBasen (RDB), vilket skulle innehålla information från 
såväl Socialstyrelsen som HSAN. Målsättningen med RDB 
utgjordes av att den skulle ”innehålla uppgifter över anmälda 
skador, risker och riskbeteenden inom vården enligt fastställda 
kriterier, underlätta den fortlöpande handläggningen av Lex 
Maria-ärenden genom att möjliggöra jämförelser med snarlika 
ärenden och på så sätt bidra till en viss enlighet i bedömningarna, 
fungera som databas för FoU-aktiviteter rörande riskhändelser i 
vården, stimulera till kvalitetssäkring, ge möjlighet att följa upp 
effekterna av vidtagna åtgärder samt förenkla/förbättra 
återföringen av riskhändelser.” I RDB fanns den 31 maj 2001, 11 
000 avgjorda Lex Maria-beslut (fr o m år 1992) och 5 872 

HSAN-beslut (in pleno66). Dessutom fanns 803 beslut i 
medicintekniska ärenden. RDB är p g a utformning och 
inmatningskriterier en exempelsamling och inte en statistisk och 
vetenskaplig databas. RDB har främst används av Socialstyrelsen 
som källa för återföranden av riskhändelser i meddelandebladen. 
En vidare utveckling av RDB utreds inom Socialstyrelsen. Sedan 
1990 har staten avsatt medel för drift av nationella 
kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Registerhållarna är 
ofta kliniker som startat upp detta, som ett stöd i lokal 
kvalitetsutveckling. Deltagandet är frivilligt, och innehåller 
individdata om diagnos, behandling och utfall, men kan inte 
användas för tillsyn. Sammanställningen sker statistiskt på 
aggregerad nivå, och redovisas klinikvis och nationellt. 

                                                           
66 Behandlade och avgjorda beslut. 
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Socialstyrelsen menar att kvalitetsregistren kan innehålla viktiga 
uppgifter om komplikationer, som saknas i lokala system för 
avvikelsehantering då ”läkare tycks betrakta kvalitetsregistren, 
och inte avvikelsehanteringen, som det viktigaste 

instrumentet.”67  

4.2.2 LYHS- en kompromiss mellan olika 

målsättningar 

LYHS (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område) 1998:531, som trädde i kraft 1 januari 1999, är ett 
omfattande regelverk som på olika sätt reglerar hälso- och 
sjukvårdens verksamhet. LYHS är en samordning mellan fem 
olika tidigare lagar (och med vissa kompletteringar); kvacksalveri 
(1960:409), yrkesbehörighet (1984:542), åligganden för personal 
(1994:953), disciplinpåföljd (1994:954) samt tillsyn över hälso- 

och sjukvården (1996:786).68 
 Syftet med LYHS kan inte uttolkas direkt av lagtexten, 
men beskrivs övergripande av medicinaljurist Lars-Åke Johnsson 
som att ”säkerställa en god kvalitet i vården och en hög 
patientsäkerhet samt att förebygga sådana risker för patienterna 

som kan undvikas.”69 Lagstiftningen har också utformats till att i 

                                                           
67 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria (Stockholm, 2001), s 14-16. Se 
även Prop. 1988/99:130 Om Socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och 
inriktning.  
68 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och 
sjukvården,(Stockholm, 2000) 
69 Ibid., s. 15. 
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stora delar ge stöd till en ny och aktiv patientroll, d v s patienten 

som en mer bestämd och krävande vårdkonsument.70 
Lagstiftarens vilja förefaller därmed också vara att balansera olika 
målkonflikter, där Lars-Åke Johnsson sammanfattat balansen 
som att 

Patienternas önskemål om medverkan och inflytande i 
vården – med krav på ökad kompetens och ett personligt 
ansvar för yrkesutövarna – har balanserats mot regler om 
rättssäkerhetsgarantier när ansvar ska prövas.71 

Förarbeten till LYHS innefattar också uppfattningar som kan 
härledas till sent 70-tal, bl a att personalens ansvar ses som 
viktigt för såväl patientens ställning som för förtroendet för 
hälso- och sjukvården. Parallellt med detta betonas emellertid en 
angelägenhet för personalens rättssäkerhet. Rättssäkerhet för 
personalen förutsätts kunna uppnås genom en ökad förståelse 
från patienternas sida, för att ett svårt arbete utförs under hård 

tidspress.72  
 Personalens skyldigheter kan inte utläsas i ett samlat 
dokument, utan måste sökas ur många olika källor, där t ex 
handlingsregler återfinns från myndigheter som Socialstyrelsen 
och Läkemedelsverket. Förutom detta ska personalen följa de 
regler som sjukvårdshuvudmannen angivit för sin verksamhet. I 
2 kap. 1 § LYHS anges att hälso- och sjukvårdspersonalens 

                                                           
70 Ibid., s. 9. 
71 Ibid., s. 9. 
72 Se t ex Prop.1978/79:220, s. 17. Övriga och efterföljande förarbeten 
till LYHS se; Prop.1997/98:109, 1997/98:SoU 22 samt 
rskr.1997/98:290. 
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skyldighet är att ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet”.73 Skyldigheterna utgör 
också den ram från vilken en ev straffrättslig eller disciplinär 
prövning utgår från, vid bedömning av huruvida något fel i 

yrkesutövningen begåtts.74  

4.2.3 Personalens rapportering av avvikelser av Lex 

Maria-karaktär 

2 kap. 7 § LYHS berör rapporteringsskyldighet för personalen: 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall 
rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med 
hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för en risk 
att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.75  

Lagstiftarens syfte med rapporteringsskyldigheten är dels att 
stödja vårdgivares utveckling mot incidentrapportering, men 

även att trygga offentlig insyn i sjukvården.76  

4.2.4 Lex Maria och anmälningsskyldighet 

Lex Maria framgår enligt 6 kap. 4 § i LYHS: 
Om en patient i samband med hälso- och sjukvård 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig 

                                                           
73 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och sjukvården 
(Stockholm, 2000), s. 23-25. 
74 Ibid., s. 23-23. 
75 Ibid., s. 46. 
76 Ibid., s. 46. 
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skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast anmäla 
detta till Socialstyrelsen.[…].77 

Socialstyrelsen har tidigare motiverat och förtydligat innebörden 
av Lex Maria, som genom att avvikelser kan ”ibland vara av så 
allvarlig och akut karaktär att ett särskilt anmälningssystem 
utanför den egna verksamheten behövs som komplement (Lex 

Maria).”78  
Anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen gäller 
allvarliga skador och sjukdomar och risker som inte ligger 
inom ramen för vad som kunnat förutses eller utgör en 
normal risk i samband med vård, behandling eller 
undersökning.79 

Detta innebär att vårdgivaren inte kan underlåta att rapportera 
händelser till Socialstyrelsen, som uppfyller ovanstående villkor, 
utan ska snarast göra en anmälan enligt anmälningsskyldigheten 

(Lex Maria), om ovanstående villkor om är uppfyllda.80 Det 
primära syftet med Lex Maria är att lära av det inträffade 
(allvarlig risksituation, direkt felbehandling, skador/sjukdomar m 
m), genom att, om möjligt, förebygga framtida incidenter d v s 

främja patientsäkerheten.81 

                                                           
77 Ibid., s. 46. 
78 SOSFS 1996:23 Anmälningsskyldighet enligt 5 § lagen (1996:786) 
om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokal 
avvikelsehantering. Författningarna finns på socialstyrelsens hemsida 
www.sos.se 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria Remissupplaga (Stockholm, 
2001), s. 58. 
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5. Disciplinpåföljder och 
ansvarsutkrävande 

5.1 Försvarsmaktens personalansvars-

nämnd (FPAN)82 

Det inkommer årligen ca 100 ärenden till FPAN, som finns vid 
Försvarsmaktens högkvarter. Det är Försvarsmaktens chefer 
som anmäler ärenden till FPAN, och utgörs av allt från stölder, 
alkoholproblem i tjänst, olovlig frånvaro från tjänst, brott mot 
säkerhetsföreskrifter mm. Det FPAN ser som viktigt att anmäla 
är just brott från säkerhetsföreskrifter. Ärenden relaterade till 
flygsäkerhet är emellertid synnerligen ovanliga, men har 
aktualiserats vid tre tillfällen på fem år. Enligt Lag (1994:260) om 
offentlig anställning (LOA), kan disciplinpåföljd utdelas vid tjänstefel 
och tjänsteförseelse inom statlig verksamhet. Dessa ärenden 

hanteras av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.83 Ett 
tjänstefel kan även föranleda åtalsanmälan, medan 
tjänsteförseelse kan föranleda disciplinpåföljd genom varning eller 
löneavdrag. Varning är den lindrigaste påföljden, och utgörs av en 
skriftlig tillrättavisning, medan löneavdrag betraktas som den 
allvarligare. Löneavdrag kan ske genom 25 procents avdrag av 
                                                           
82 Fakta och information bygger på intervjuer samt material från 
Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, Verksamhetsrapport 2000. 
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dagslönen mellan 1-30 dagar. En anmälan i sig självt uppges från 
nämndens sida upplevas som mycket traumatiskt, och därför 
hålls handläggningstiden medvetet kort. Detta för att berörd 
medarbetare ska få en möjlighet att lämna såväl ärendet som 
själva ”misstaget/händelsen” bakom sig, för att kunna gå vidare. 
Handläggningstiden kan, beroende på komplexiteten, ta upp till 2 
månader. Handläggningen innefattar en skriftlig underrättelse, 
som ska kompletteras med ett yttrande, och ibland även med 
kompletterande upplysningar. Årligen ges en årsrapport ut över 
hanterade ärenden, som anonymiserats. Enstaka beslut är också 
offentlig handling. 

5.4.1 Tjänsteförseelse rörande flygsäkerhet – ett 

exempel 

Lördagen den 21 Juli 2001 genomfördes en navigeringsflygning 
av en pilot på för låg höjd och med för högt motorpådrag i 

olämpligt område. Piloten hade haft incidentberedskap84 och 
hade begärt tillstånd av sin tjänsteförrättande divisionschef dels 
att få flyga över ett flygfält, dels att få göra avsteg från gällande 
bestämmelser om lägsta flyghöjd. Anledningen uppgavs vara att 
en privat fallskärmsklubb skulle befinna sig på fältet. 
Tjänsteförrättande divisionschef godkände den begärda 

                                                                                                                
83 Nämnden består av sju ledamöter inklusive ordföranden (st f ÖB), 
där kompetensen utgörs av 4 arbetsgivarrepresentanter och 3 fackliga 
representanter. Det finns även advokat att tillgå vid juridiska frågor. 
84 Med incidentberedskap avses en av regeringen beordrad bevakning 
av svenskt luftrum, något som sker dygnet runt året om. 
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flygningen med ett uttryckligt angivande av lägsta flyghöjd till 50 
meter vid passage av flygfältet. Lägsta normalt tillåtna flyghöjd 
vid aktuell verksamhet, i aktuellt område, vid aktuell årstid, var 
emellertid 200 meter, och lägre flyghöjd kan enbart beslutas av 
flygchef och kan inte delegeras till tjänsteförrättande chef. Detta 
föranledde att beslut och planering av flygning fattades på 
bristfälligt underlag och godkändes utan befogenhet, för vilket 
tjänsteförrättande chef, som säkerhetsansvarig har det fulla 
ansvaret. Flygningen genomfördes som planerat, men den plane´ 
som påbörjades vid inflygningen ner mot flygfältet avbröts inte 
förrän vid ca 30 meters höjd, med efterbränningskammaren 

(EBK ZII)85 tänd och med en fart av ca 850 km/timme. Rakt 
under flygvägen, alldeles innan flygfältet, pågick en 
hundutställning med omkring 2000 deltagande hundar, vilken 
passerades på ca 50 meters höjd. Flygningen medförde allvarliga 
bullerstörningar och klagomål från allmänheten, varefter enskilda 
skadeståndsanspråk och polisanmälan riktats mot 
Försvarsmakten. Chefen för aktuell flygflottilj har överlämnade 
frågan om disciplinpåföljd till Försvarsmaktens 
personalansvarsnämnd, som beslutade att ålägga piloten och 
tjänsteförrättande divisionschef en disciplinpåföljd, i form av 
löneavdrag med 25 procent av dagslönen i 15 dagar, som en följd 
av allvarlig tjänsteförseelse. Den militära 

                                                           
85 Den lägsta tillåtna flyghöjd med tänd efterbrännkammare är normalt 
2000 meter, och någon omständighet för avsteg från den bestämmelsen 
förelåg inte vid tillfället.  
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flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI Flygsäk) har hörts under 

beredningen av ärendet.86 

5.2 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

(HSAN) 

1663 bildades ”Collegium Medicorium” av 4 läkare i Stockholm, 
ett slags läkarförening, med syfte att ordna läkarvård samt värna i 
synnerhet huvudstadens läkares ställning. Vid aktuell tidpunkt 
(efter 30-åriga kriget) var ambitionen också att försöka begränsa 
undermålig ”sjukvård” som gavs av kringresande ”charlataner”. 
Det privata ”Collegium Medicorium” kan ha ansetts blivit ett 
statligt ämbetsverk vid den aktuella tidpunkten. Detta eftersom t 
ex ”K:Mts Medicinalordningar af år 1668” utfärdades, d v s 
privilegier som tilldelades just Collegium Medicorium. Dagens 
ansvarsnämnd söker, med andra ord, sina anor långt tillbaka i 

tiden. 1 juli 1980 inrättades nuvarande HSAN.87 Mellan 1997-
2000 inkom till HSAN ca 3000 anmälningar, och har sedan 1990 

successivt ökat från ca 1500.88 Anmälningarna uppges från 
HSAN innefatta ”allt möjligt”; generellt missnöje, otrevligt 
bemötande, medicinska misstag, juridiska frågor o s v. Av de 
ärenden som total inkommer in till HSAN berör ca 70 procent 
behandlingsfel, 20 procent interaktion, d v s 

                                                           
86 Fakta ur beslut om disciplinpåföljd från FPAN, 2001:53, samt 
2001:54. 
87 Göran Ringblom, Fälld av ansvarsnämnden? (Lidingö, 1996), s. 9-17. 
88 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria (Stockholm, 2001), s. 36. 
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kommunikationsärenden, och resterande 10 procent juridiska 

ärenden som t ex brott mot tystnadsplikten.89 85 procent av 
anmälningarna till HSAN kommer från patienter och anhöriga, 
varav ca 15–20 procent leder till disciplinpåföljd. Resterande 15 
procent kommer från Socialstyrelsen, varav ca 88 procent leder 
till erinran eller varning. Ärenden från Socialstyrelsen har också 

oftast föregåtts av en s k Lex Maria anmälan.90 Enligt 7 kap. 18 
§ ska ett ärende överlämnas till HSAN 

Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för 
disciplinpåföljd […] skall styrelsen anmäla detta hos 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.91 

Hälso- och sjukvårdspersonalen omfattas av olika typer av 
ansvarsutkrävande, men det är det offentligrättsliga 
disciplinansvaret som kan föranleda en prövning av brister hos 
yrkesutövare i HSAN, en prövning som också har stora likheter 

med en straffrättslig prövning.92 Förutsättningarna för 
disciplinpåföljder finns huvudsakligen i 5 kap. 3 § LYHS, och 

berör såväl uppsåt som oaktsamhet.93 Lars-Åke Johnsson, f d 
domare med erfarenhet av medicinaljuridik, samt även verksam 

                                                           
89 Ur anteckningar från intervju med representant från HSAN. 
90 Sveriges Läkarförbund, Om jag blir anmäld – Råd och hjälp från Sveriges 
läkarförbund (1999), samt Socialstyrelsen, Två års HSAN- ärenden, 
Riskronden special, nr 3 1998-09-01.  
91 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och sjukvården 
(Stockholm, 2000), s. 122. 
92 Ibid., s. 71. 
93 Ibid., s. 81-82. 
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som ställföreträdande ordförande och generaldirektör vid 
HSAN, sammanfattar det disciplinära ansvarets ”natur” som att 

Det klandervärda beteendet – gärningen – består i ett 
åsidosättande av skyldigheter i yrkesutövningen.94 

Personalens skyldigheter95 utgör viktiga utgångspunkter vid en 
offentligrättslig disciplinär prövning om något fel begåtts i 
yrkesutövningen, men alla skyldigheter kan inte utläsas i något 
samlat dokument, utan måste sökas i olika källor. I föreskrifter 
från myndigheter, främst Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, 

återfinns t ex många handlingsregler.96 HSANs uppdrag är idag 
(som första instans) att avgöra hälso- och sjukvårdens standard, 
med avseende på vad som är godtagbart. De krav som ställs på 
vård och behandling ska överensstämma med ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet”. Den nästan mytiska termen, från 1890-års 
läkarinstruktion, har i olika omgångar försökt beskrivas och 
utvecklas, men något klargörande har inte kunnat uppnås (se t ex 
Prop. 1993/94:149 s. 63 ff och 118). Medicinaljurist Lars-Åke 
Johnsson menar att termen innefattar stora utrymmen för 
tolkning, varför inga klara besked alltid kan ges, och att 
motsättningar därför ofta kan uppkomma inom professionen. 

Vetenskap är närmast vad kollektivet eller snarare vissa 
ledande företrädare för olika discipliner vid en viss tid 
och på en viss ort anser vara vetenskap. Beprövad 

                                                           
94 Ibid., s. 73. 
95 Exempel på skyldigheter är; ge patienten sakkunnig och omsorgsfull 
vård, visa patienten omtanke och respekt, rapportera till vårdgivaren 
om allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådana händelser m m. 
96 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och sjukvården 
(Stockholm, 2000), s. 23-25. 
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erfarenhet är sådana metoder som på motsvarande sätt 
fortfarande tillämpas och anses vara ändamålsenliga.97  

I praktiken innebär detta, enligt Lars-Åke Johnsson, att ”Om en 
åtgärd inte klart avviker från vetenskap och beprövad erfarenhet, 

har naturligtvis inget fel begåtts.”98 Tanken är att patienterna ska 
tillförsäkras en opartisk prövning när de anser sig fått felaktig 
vård eller behandling. Personalen ska genom prövningen också 
tillförsäkras en rättssäkerhet i förfarandet. Prövningen sker också 

av särskild expertis.99 Disciplinär prövning måste emellertid avse 
om enskild vårdutövare rent konkret begått något fel, vilket 
innebär att prövningen inte kan avse någon abstrakt fråga om 

”administrativa beslut” eller ”systemet”.100 Det offentligrättsliga 
disciplinansvarets syfte är att ”motverka att vissa handlingar 
vidtas eller underlåts av de individer som kan komma i fråga för 
disciplinansvar. Disciplinansvars åläggs också regelmässigt när 

talan om ansvar väckts och förutsättningar föreligger.”101 Vad 
HSAN bedömer är huruvida enskild vårdutövare brustit i sina 
åligganden (genom att agera fel, eller inte agera alls), vilket kan 

                                                           
97 Ibid., s. 26. 
98 Ibid., s. 27. 
99 HSAN utgörs av en ordförande som ska ha varit domare, och 
övriga 8 ledamöter ska ha särskild insikt i sjukvårdsfrågor. Allmänheten 
representeras av fyra riksdagsledamöter, och tre ledamöter förordas av 
fackliga huvudorgan, samt en från hälso- och sjukvårdens huvudmän. 
100 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och 
sjukvården (Stockholm, 2000), s. 73. 
101 Ibid., s. 73. 
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föranleda olika disciplinära påföljder102; främst erinran och 

varning.103 HSAN är en domstol och det är en yrkesutövares 
handlande (eller icke handlande) i en fel och 
försummelseprocedur som ska prövas, och inte en ”händelse”. 
HSAN talar aldrig i termer av tjänstefel eller tjänsteförseelse, och 
det är ytterst sällan som ett ärende överlämnas till åklagare, men 

den formella möjligheten finns.104 Det disciplinära ansvaret 
aktualiseras t ex när något konkret fel begåtts. Tanken är att det 
disciplinära ansvaret och prövningen också ska syfta till ”en 
framtida individual och allmänpreventiv effekt.” Med HSANs 
disciplinära påföljder antas de som ålagts påföljd kunna bättra 
sig, och att andra (med ledning av anmälningsfallen) ska kunna 
undvika att ”fällas” av HSAN, genom att inte begå samma 

misstag själva.105 HSAN ska enligt sin instruktion (förordning 
1996:571) med sin verksamhet bidra till stärkt 

patientsäkerhet.106 Besluten från HSAN är offentlig handling. 

                                                           
102 Ibid., s. 73: HSAN kan vidta olika åtgärder mot personal förutom 
disciplinpåföljd; prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av 
annan behörighet, indragning och begränsning av förskrivningsrätt.  
103 Göran Ringblom, Fälld av ansvarsnämnden? (Lidingö, 1996), s. 9-17. 
104 Ur anteckningar från intervju med representant från HSAN. 
105 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och 
sjukvården (Stockholm, 2000), s. 72. 
106 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria (Stockholm, 2001), s. 36. 
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5.2.1 Ett medicinskt misstag – ett exempel 

Den 1 april 1999 föddes två prematura tvillingflickor ca tre 
månader för tidigt, som vägde ca 800 gram vardera. Båda 
ordinerades blodtransfusioner under det första levnadsdygnet. 
Det ena barnet har blodgrupp ARh positiv(+) och det andra 
blodgrupp ARh negativ (-). Till barn i nyföddhetsperiod ges alltid 
blod av gruppen 0, detta oavsett barnets egen blodgrupp. Rh-
grupperna måste dock vara förenliga, d v s (+) ges till (+) och (–) 
till (-). De borde därför fått blod av blodgrupp 0Rh (+) 
respektive 0Rh (-). Av misstag fick båda barnen blod av 
blodgrupp 0Rh (+). Detta innebär att ett av barnen, barnet med 
ARh (-) blod, fick felaktig blodtyp.  
 Ett felaktigt blod hade av misstag iordningställts av en 
biomedicinsk analytiker på blodcentralen, och därefter levererats 
till vårdavdelningen med texten på en följesedel: ”Blodet är 
förenligt enligt universalgivningsprincipen”. En upplysning som 
”normalt” betyder att blodet, trots avvikelse, kan ges till 
patienten, men en upplysning som i detta fall var helt felaktig. 
Blodet transfunderades emellertid av en sjuksköterska på 
vårdavdelningen för barn, som inte uppmärksammade 
blodcentralens misstag. Sjuksköterskan hade arbetat 10 år på 
aktuell avdelning, och med liknande arbetsuppgifter. 
Chefsläkaren vid aktuellt sjukhus anmälde den 23 juni 1999 i en 
skrivelse till Socialstyrelsen att ett barn fått felaktigt blod, samt 
uppgav ansvariga personer för händelsen. Socialstyrelsen fann 
därefter att sjuksköterskan och den biomedicinska analytikern 
åsidosatt vad som åligger dem i deras yrkesutövning, samt att 
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felen ej ansågs ringa eller ursäktliga. Därefter har Socialstyrelsen 
anmält dessa personer till HSAN, och yrkat att de åläggs 
disciplinpåföljd, något som resulterade i att en varning utdelades 
till båda berörda. Under Socialstyrelsens utredning framkommer 
i den biomedicinska analytikern yttrande att det vid tidpunkten 
för misstaget användes ett datasystem för iordningställandet av 
blodprodukter, som redan året innan denna incident varit 
inblandad i två liknande incidenter. Samma misstag, d v s felaktig 
blodleverans till vårdavdelningar, visade sig redan ha skett vid två 
tidigare tillfällen, men att misstaget då upptäckts av 
sjuksköterskor. Ansvarig överläkare anför i sitt yttrande till 
Socialstyrelsen att dessa incidenter hade 1998 redovisats i 
blodcentralens ledningsgrupp, samt diskuterats på labmöten 
(personalmöten). Personalen påmindes där om datasystemets 
brister, och informerades om, att den som lämnar ut blod måste 
själv ta ställning och vara uppmärksam.  
 Disciplinpåföljden av HSAN överklagades sedermera av 
sjuksköterskan till Länsrätten, där emellertid överklagandet 
avslogs, då Länsrätten gick på samma linje som Socialstyrelsen 
och HSAN. Varningen stod fast. Efter misstaget med 
blodtransfusion av felaktigt blod till prematurt barn, har 
emellertid utlämningsrutinen förändrats så att datasystemet alltid 
varnar om Rh(+) blod iordningställts till Rh (-) patient. Från 
medicinskt misstag till ansvarsutkrävande tog 2 år 5 månader och 

två dagar. Barnet mår bra och fick inga men av händelsen. 107 

                                                           
107 Uppgifter hämtade ur beslut från Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, HSAN 2030/00:A2. 
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6. Analys 

6.1 Vad kan disciplinpåföljd bidra med i 

flygsäkerhetsarbetet? 

I motiveringen av disciplinpåföljden till piloten framgår bl a 
följande:  

Godkännandet av de begärda avstegen gavs utan 
befogenhet och missförstånd uppstod vid beslut om 
flygning […].Dessa förhållanden skall dock inte läggas 
[piloten] till last utan detta ansvar åvilar beordrande chef. 

Personalansvarsnämnden ser mycket allvarligt på 
överträdelser av bestämmelser rörande säkerhet och 
ordning vid flygverksamhet. Det åligger en yrkesofficer 
och flygförare att vara väl förtrogen med och noggrant 
följa dessa bestämmelser så att fara för egen och andras 
säkerhet och hälsa inte uppkommer. Genom att inte 
följa gällande ordnings- och säkerhetsbestämmelser har 
[piloten] gjort sig skyldig till en allvarlig tjänsteförseelse. 

Personalansvarsnämnden vill framhålla vikten av att 
samtlig personal som är involverad i riskfylld 
verksamhet, till vilken flygtjänsten i hög grad skall 
räknas, måste inta en attityd till verksamheten som 
präglas av förtänksamhet, noggrannhet och yttersta 
seriositet.108 

Det finns en tydlig och klar ansvarsfördelning, mellan 
arbetsledning (chef) och medarbetare (pilot), samtidigt som 
beslutet innefattar signaler som kan handla minst lika mycket om 
attityder som om flygsäkerhet. Just attitydpåverkan som idag 
även är en del i FLYGIS uppdrag, kan också härledas tillbaka 
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historiskt till tidpunkten för införandet av DA-systemet. Av olika 
informanter framkommer att det på 50-talet förekommit en 
grundhållning att ”det är häftigt att busflyga”, samt att det 
betraktades som ”häftigt att tumma på marginalerna”, en mer 

eller mindre utbredd ”Bigglesmentalitet”109. Chefers hantering 
av detta, om t ex allmänheten och rättsväsendet reagerade, var 
vid den tidpunkten att ”ta piloten i försvar”. Under 80-talet 
förändrades chefsutbildningen på olika nivåer med nya metoder. 
Syftet var ett bättre ledarskap med ”rätt” attityd när det gäller 
synen på incidenter och risker. Disciplinära påföljder anses 
emellertid inte kunna öka flygsäkerheten, och påföljder är idag 
mycket ovanliga (3 ärenden på 5 år), men, som en chef 
framhåller, ibland kan det behöva sändas signaler, vid s k 
indisciplinär flygning om det funnits en reell möjlighet att agera 

annorlunda.110 I FPANs Verksamhetsrapport 2000 
framkommer också en bild av synen på misstag och önskvärt 
beteende, där markeras att en yrkesofficer har en befattning av 
”utpräglad förtroende karaktär”, inte minst gentemot allmänhet 
och genom internationella uppdrag. FPAN ska också i sina 
avgöranden: ”ge uttryck för de normer och värderingar, dvs. de 

                                                                                                                
108 FPAN 2001:53, s. 2. 
109 På 40- talet började ungdomsböcker om flygäventyr utges i Sverige 
(”pojkböcker”) av William Earl Jones, där Biggles (fiktiv gestalt) var en 
stridsflygare och hjälte under första världskriget, se Stefan Mählqvist, 
Biggles i Sverige (Malmö, 1983) 
110 Ur anteckningar från intervju. 
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etiska regler, som ska gälla inom Försvarsmakten.”111 Samtidigt 
framhålls att ”påföljden i det enskilda fallet mer måste avgöras 
utifrån en nyanserad bedömning av omständigheterna i just det 

fallet och inte fastställas på ett schablonartat sätt”.112 Mot 
bakgrund av beskriven tjänsteförseelse och disciplinpåföljd blir 
piloten en människa med fel och brister, men med ett ansvar att 
inta en inställning och en attityd som inte hotar egen och andras 
liv och hälsa, eller skadar allmänhetens förtroende för 
militärflyget. Dekkers två olika perspektiv i synen på misstag 
förefaller intressant nog ha kombinerats i Försvarsmaktens 
organisation i den bemärkelsen att militärflygets ”bad apples” 
utgörs av medarbetare som inte intar ”rätt” attityd av 

”förtänksamhet, noggrannhet och yttersta seriositet”113, och 
inte av medarbetare som inte uppnått ofelbarhet och perfektion. 
Enligt militärflygets uppfattning står fullkomlighet och 
perfektion utanför individens möjlighet att uppnå. Med Dekkers 
nya synsätt i åtanke finns emellertid ett utpräglat systemsynsätt, 
vilket tydligt framkommer i Försvarsmaktens flygsäkerhetsanalys 
2000: 

Under år 2000 drabbades vi inom den militära luftfarten 
av ett haveri. Det var en HKP 10, som i samband med 
ett fjällräddningsuppdrag kolliderade med en bergsvägg. 
Den tragiska olyckan krävde tre mycket rutinerade 
medarbetares liv. Olyckan utreds av Statens 
haverikommision.[…] Den mänskliga faktorn, d v s de 

                                                           
111 Försvarsmakten, Försvarsmaktens personalansvarsnämnd 
Verksamhetsrapport 2000, s. 4-6. 
112 Ibid. 
113 FPAN 2001:53, s. 2. 
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fel som inträffar beroende på människans 
ofullkomlighet, påverkas kraftigt av vår omgivning. Det 
faktum att yttre betingelser och händelser påverkar oss, 
måste vi alla acceptera och ha full förståelse för.114 

Inom militär flygverksamhet är synen på misstag explicit. Den 
innefattar en uppfattning om det omöjliga i att uppnå 
fullkomlighet, då människan betraktas som en del av ett större 
organisatoriskt sammanhang. Det förefaller därmed vara ett 
tydligt kunskapsparadigm (psykologiskt) som militär 
flygverksamhet utgår från i synen på misstag. I en intern skrift, 
av försvarspsykolog Kristina Pollack (där hon redovisar sina 
erfarenheter), framgår att den mänskliga faktorn tidigare 
”angripits” utifrån ett individperspektiv, men att komplexiteten i 
arbetsmiljön (innefattande teknisk utveckling), förändrat 

människans mentala förutsättningar att verka i operativ miljö.115 
Pollack menar att haveriutredningar historiskt varit tekniskt 
orienterade, och när inget tekniskt fel hittats var slutsatsen att 
människan falerat, vilket också går i linje med det Dekker 
beskriver som ”The bad apple theory”. Den flygsäkerhetsmässiga 
åtgärd som då vidtogs, enligt Pollack, var att felande människa 
”straffades”, alternativt att misstaget slätades över med en attityd 
att människan inte förmår bättre, och därför förblev 
bakomliggande orsaker till olyckor okända. Pollack menar vidare 
att ansvarsflykt bland olika aktörer på olika nivåer också 

                                                           
114 Försvarsmakten, Försvarsmaktens flygsäkerhetsanalys 2000 (Stockholm, 
2001), s. 4. 
115 Kristina Pollack, Försvarspsykologi i Flygsäkerhetstjänst 
(Stockholm,2000), s. 23. 
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förhindrade ett nytt synsätt på misstag, d v s en bredare innebörd 
av mänskliga faktorer: 

Intresset för att bredda innebörden av den ”mänskliga 
faktorn” var givetvis av strategiska, ekonomiska eller 
politiska skäl lågt, då det vedertagna förhållningssättet 
var en smidig väg att som bolag eller myndighet frånta 
sig något som helst eget ansvar för det inträffade.116 

Vad det nya synsättet innefattade var ett införande av 
flygpsykologisk expertis i Statens haverikommision (SHK) där 
mänskliga faktorn började utredas utifrån såväl ett individ som 
ett systemperspektiv. Detta innebär, rent konkret, att 

förutom att utreda individers förutsättningar för att 
genomföra den uppgift de varit satta att lösa utreds likväl 
de tekniska och organisatoriska förutsättningarna som 
givits människan för att lösa sin uppgift.117 

Genom en förändrad syn på uppkomsten av mänskliga misstag, 
förefaller individers ansvar i och inför arbetsuppgifter ha 
förändrats. Samtidigt menar Pollack att ”Utifrån detta synsätt 
kan således inte individen helt fråntas sitt ansvar för det som 

sker”.118 Synsättet innefattar bl a en uppfattning att utredningar 
ska ske utifrån den kontext som individen befinner sig inom, d v 
s i samspelet mellan människa, teknik och organisation- ett 
MTO- perspektiv, vilket berör såväl individ, enhet, bolag som 
myndighet, samt att människans förutsättningar (ofullkomlighet) 

                                                           
116 Ibid., s. 11-12. 
117 Ibid., s. 12. 
118 Ibid., s. 13. 
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präglar konstruktion och design av teknik och system.119 Det 
förändrade synsättet på individen och ansvarsfördelningen 
kommer till tydligt uttryck i månadsrapporten Flygdags oktober 
2001, där FLYGI skriver: 

Ansvaret för att skapa förutsättningar för att göra rätt 
ligger på den högsta ledningen.120  

Enligt Dekkers perspektiv har en förskjutning skett från ett äldre 
till ett nyare synsätt på misstag. Det ”motstånd” mot ett nytt 
synsätt, som Pollack härleder till strategiska, ekonomiska och 
politiska skäl, skulle enligt Dekkers synsätt kunna utgöra en 
drivkraft för att välja ”The bad apple theory”, då den är enkel att 
förstå, billig att implementera, bevarar en verksamhets ”image” o 

s v.121 Mot bakgrund av att militär flygverksamhet handskas 
med mycket dyrbar utrustning, vilken visade sig redan på 50- 
talet kunna raseras på ett ögonblick, är det möjligt att just 
ekonomiska incitament, i motsats till Dekkers uppfattning, också 
har underlättat en ”investering” i ett nytt synsätt på misstag på 
sikt, och att Pollacks beskrivna ”motstånd” handlat om 
kortsiktigt framför långsiktigt ekonomiskt tänkande. Samtidigt 
som det ”billigaste” (både vad avser liv och material) rimligtvis är 
att inget händer. Ett fungerande DA-system uppges vara nyckeln 
till ett framgångsrikt säkerhetstänkande. I Försvarsmaktens 
flygsäkerhetsanalys 2000, beskrivs följande: 
                                                           
119 Ibid., s. 12-13. 
120 Försvarsmakten, Månadsinformation från FLYGI, FLYGDAGS, 
oktober 2001. 
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Totala antalet driftsstörningar har under året varit stort. 
Det kan konstateras att en hög rapporteringsvillighet 
föreligger hos all personal. Detta är mycket positivt och 
nödvändigt för ett konstruktivt flygsäkerhetsarbete. För 
att i detta arbete kunna spåra och analysera 
flygsäkerhetshotande trender är det av yttersta vikt att 
rapporteringsvilligheten bibehåller en hög nivå och att vi 
använder rapporteringssystemet enbart till vad det är 
avsett för, nämligen förebyggande 
flygsäkerhetsarbete.122 

Signalen från centralt håll är entydig och pedagogisk, när det 
gäller vad rapporterna används till och vad syftet är. Ordet 
misstag och risker förekommer inte, och budskapet innefattar en 
övertygelse om att DA genom analyser uppmärksammar 
flygsäkerhetshot. FLYGIS uttalande sker i ”vi”-form, vilket ger 
en känsla av gemensamt ansvar i flygsäkerhetsarbetet. Något som 
blir extra tydligt i en annan signal från centralt håll: 

Flygsäkerhet uppstår inte automatiskt utan är ett resultat 
av ett enträget arbete av många inblandande. […] 
Föreskrifter, reglementen, instruktioner och anvisningar 
kan inte själva skapa flygsäkerhet, utan säkerheten står 
och faller med människorna som finns i systemet. 
Utbildning, kunskap, noggrannhet, öppenhet, anpassad 
målsättning och inte minst utvärdering av genomförd 
verksamhet är grundläggande byggstenar i utvecklingen 
av ytterligare förbättrad flygsäkerhet.123  

                                                                                                                
121 Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford, 
(2002), UK, Cransfield University Press., s. 9-10. 
122 Försvarsmakten, Försvarsmaktens flygsäkerhetsanalys 2000 (Stockholm, 
2001), s. 4. 
123 Försvarsmakten, Försvarsmaktens flygsäkerhetsanalys 1999 (Stockholm, 
2000), s. 4. 
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Genom ovanstående genomgång av militär flygverksamhet växer 
inte bara en bild av synen på misstag fram (ett systemsynsätt i 
enlighet med Dekker), utan kanske främst en tydlig bild av den 
”ideologi” om hur säkerhet uppnås och hur flygsäkerhetshot kan 
fångas upp. Detta sker genom kontinuerliga rapporter och 
analyser på en samlad central nivå, där de används enbart till att 
förebygga och förbättra flygsäkerhet. Det betraktas som 
mänskligt att fela, samtidigt som misstag innefattande 
attitydproblem i form av nutida ”medvetna Bigglestendenser”, 
kan utgöra säkerhetshot som kan påverkas med disciplinpåföljd. 
Det går också att se påföljden som ett sätt att upprätthålla 
allmänhetens förtroende, och visa handlingskraft, och därför inte 
enbart som ett säkerhetsinitiativ. Huruvida handlingskraft genom 
disciplinär påföljd aktualiseras först när allmänheten reagerat är 
emellertid en annan fråga. 

6.2 Hur hanteras misstag inom hälso- och 

sjukvården? 

I enlighet med Dekkers synsätt kan blodcentralens ledning sägas 
ha hanterat de två första misstagen med felaktig blodleverans, på 
ett sätt som inte bara går stick i stäv med ett systemsynsätt, utan 
ledningens reaktion på misstagen följer också det mönster 
Dekker beskriver som ett äldre synsätt på misstag, ”The bad 
apple theory”. Blodcentralens system kan, paradoxalt nog, sägas 
ha betraktats som i grund och botten säkert, samtidigt som 
ledningen sänt signaler om ett rakt motsatt förhållande. 
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Personalen påmindes om att datorn bara varnar och att 
den som lämnar ut blod själv måste ta ställning och vara 
uppmärksam.124  

Genom ledningens initiativ fokuserades inte bara risken för 
misstag utan även ansvaret för att misstag inte ska uppstå och 
återupprepas på enskilda medarbetare i frontlinjen, vilket kan 
uppfattas som att omkringliggande omständigheters betydelse 
tonats ned, alternativt bedömts vara av underordnad betydelse. 
På detta sätt uppstår en situation liknande den Dekker beskriver, 
där misstagen framstår som tillfälligheter i ett annars säkert 

system, varför inget större fel förefaller behöva åtgärdas.125 
Medarbetare har uppmanats att bete sig ”rätt” i förhållande till 
existerande datasystem på blodcentralen. I den 
”riskhanteringsstrategi” som tillämpats betraktas systemet som 
säkert och medarbetarna som osäkra, d v s som potentiella ”bad 
apples”. 
 Enligt Dekkers nya synsätt på misstag, ett systemsynsätt, 
har däremot ett felproducerande förhållande lämnats kvar av 
ledningen vid två tillfällen, d v s datasystemets utformning, vilket 
utgjort en risk för att ett liknande misstag skulle kunna upprepa 
sig en tredje gång, vilket det också gjorde, men med den 
skillnaden att den tredje gången drabbades en patient, än dock 
med tursam utgång. Med Dekkers systemsynsätt kan den 
uppkomna situationen, där ”symtom” på systemfel inte förefaller 

                                                           
124 Citat ur beslut från HSAN 2030/00:A2, s. 3.  
125 Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford, 
(2002), UK, Cransfield University Press., s. 9-10. 
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ha tagits på allvar, möjligtvis tyda på att verksamheten saknat en 
säkerhetskultur eftersom ”to learn about systemic vulnerabilities 

is one of the hallmarks of a safety culture.”126 Att en ledning 
inom hälso- och sjukvården kan visa en oförståelse för 
säkerhetsbrister, förefaller emellertid också förekomma på andra 
ställen än på blodcentralen. En läkare menar t ex att incidenter 
inte rapporteras till ledningen 

det är ett otroligt ansvarslöst agerande från ledningens 
sida, ledningen bara blundar för problemet och säger att 
allt är under kontroll, ju mer osäkert det blir därnere på 
golvet – desto säkrare är dom där uppe att allt är bra, 
men det är en otrolig silning av vad som sker.[…] 
incidenter har inte rapporterats till ledningen, och det är 
därför vi har den situation vi har idag med 
säkerhetsrisker. Desinformation är bekvämt, det är 
smidigt att inte veta, men ytterst handlar detta också om 
ekonomi och politik.127 

I såväl läkarens beskrivning som i exemplet med blodcentralen 
förefaller ett fritt flöde av riskinformation kunna saknas inom 

sjukvården. Studier av s k ”High reliable organizations”128 
(HRO) uppges av Palmer m fl., peka mot att just öppet flöde av 
information, utgör den viktigaste faktorn, för att kunna vidta 
konstruktiva förändringar innan en katastrof inträffar, och menar 

                                                           
126 Cook RI, Woods DD, Miller C. (1998) A Tale of Two Stories: 
Contrasting Views on Patient Safety. National Patient Safety Foundations, 
Chicago IL, April 1998 (www.npsf.org/exec/report.html). 
127 Anteckningar ur intervju med läkare. 
128 Exempel på HRO är högteknologisk verksamhet som arbetar i 
riskfylldmiljö t ex hangarfartyg, kärnkraft m m 
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att detta är relevant även inom sjukvården.129 Det agerande som 
blodcentralens ledningen tillämpat vid de två första tillfällena har 
också inneburit att medarbetare har antagits kunna undvika 
misstag genom information om risker. Det stora personliga 
ansvar som professionella grupper fostras in i, kan enligt Dekker 
just föranleda att det infinner sig en uppfattning om en styrka, 
hos såväl ledning, omgivning som hos gruppen själv, att kunna 

leva upp till ansvaret.130 På blodcentralen skulle detta kunna 
handla om att som människa kompensera tekniska systembrister. 
Med ledningens individfokus i synen på misstag och 
riskhantering växer en syn på medicinska incidenter på 
blodcentralen fram, där det kan sägas ha betraktats som möjligt 
att som enskild individ och människa uppnå ofelbarhet och 
perfektion, detta oavsett omkringliggande omständigheter 
innefattande t ex brister i befintlig teknisk utrustning. Ledningen 
förefaller ha tillämpat en övertro på personalens förmåga att 
kompensera systembrister. Denna handlingsfrihet och valfrihet 
(mellan att begå eller inte begå misstag) är också något som 
kommer till uttryck i Socialstyrelsens bedömning och HSANs 
beslut när det gäller den biomedicinska analytikerns agerande: 

Hon kontrollerade inte patientens blodgrupp och 
uppmärksammade inte att tvilling 2 var ARh-. Detta 
trots att hon sedan tidigare var medveten om att 

                                                           
129 L.I. Palmer, L.L. Emanuel, D.D. Woods (2001) Managing Systems of 
Accountability for Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago, IL., s. 5. 
 Det skrevs i 1998, s. 5. 
130 Sidney Dekker, The fieldguide to Human error investigations Berford, 
(2002), UK, Cransfield University Press., s. 9-10.  
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datasystemet inte varnade för avvikelse mellan patentens 
och blodenhetens Rh-grupp om det fanns en samtidig 
avvikelse av ABO-grupp.131 

Av HSANs bedömning framgår att den biomedicinska 
analytikern inte uppmärksammat viktiga fakta, trots att hon 
tidigare varit ”medveten” om datasystemets svaghet. HSANs 
beslut kan uppfattas som en signal till individ, medarbetare och 
allmänhet att ett rationellt val kan förhindra att misstag uppstår. 
Sett ur detta perspektiv blir disciplinpåföljden i form av en 
varning en logisk följd, av en rationell valmöjlighet mellan att 
begå eller inte begå ett misstag. Det är möjligt att ett sådant 
synsätt kan skapa en tystnad om misstag, då det inte blir speciellt 
trevligt att rapportera egna misstag. Just tveksamhet att 
rapportera egna misstag, och en tystnad om misstag är också 
något som framkommer i en artikel i Läkartidningen (angående 
avvikelsehantering). En läkare beskriver sin erfarenhet av Lex 
Maria-systemet som ett hinder i benägenheten att rapportera 
avvikelser, och menar att detta också påverkar sättet att lära, 
negativt: 

Det finns nog ingen som anmäler sig själv med risk att 
det blir ett Lex Maria. Det tror inte jag, utan de 
anmälningar som sker i dag är när flera parter är 
inblandade. […] Vi måste in med system där man 
anmäler när det hänt något utan att bli hängd. När jag 
kom in i sjukvården så märkte jag att det system som 
råder är tystnad. Man lär sig inte av andras misstag, utan 

                                                           
131 Ibid., s. 3. 
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av sina egna. Det är stor skillnad och det har vi 
egentligen inte råd med anser jag.132 

Av läkarens uttalande framkommer att lärande förefaller kunna 
ske enligt ett slags ”trial and error” på individnivå, vilket 
möjligtvis kan förklara varför ett annat sätt att hantera misstag 
efterlyses. Det finns undersökningsresultat som pekar, i riktning 
mot läkarens uttalande: ”we need to move beyond blame to 

establish a learning culture.”133 En sjuksköterska, som arbetat 
med att införa och bygga upp ett lokalt system för 
avvikelsehantering på en klinik, beskriver att utredningar ibland 
innefattat att ”tassa på tår väldigt mycket”, och att det varit 
känsligt och tabubelagt att diskutera problem och avvikelser. Det 
förekommer en rädsla för utpekning av personer och en 
otrygghet med kulturen, om vad informationen ska användas 

till.134 I Palmer, Emanuel och Woods artikel refereras till 
studier, som just visar att en framgång i lärande av misstag, 
förutsätter rapporteringssystem som inte kan straffa den som 
rapporterar ”nära ögat händelser”, samt att skuld, straff och 
stigmatisering utlöser försvarsmekanismer som driver bort 
information, stoppar lärandet och undergräver 

                                                           
132 Tom Ahlgren, ”Avvikelserapportering höjer säkerheten och 
kvaliteten”, Läkartidningen, 26.09.2001, s. 4166-4167. 
133 L.I. Palmer, L.L. Emanuel, D.D. Woods (2001) Managing Systems of 
Accountability for Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago, IL., s. 6. 
134 Anteckningar ur intervju med sjuksköterska. 
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säkerhetsframsteg.135 Även Synnöve Ödegård beskriver i en 
rapport ett flertal faktorer som kan utgöra ett hinder för effektivt 
säkerhetsarbete, och refererar till ett flertal författare. Som 
exempel nämns att problem döljs, skuld och skam, rädsla för 
massmedial uppmärksamhet, syndabockstänkande och 

lagstiftningens utformning.136 Kanske kan läkares rapportering 
till kvalitetsregistren även förstås mot bakgrund av detta, och 
inte nödvändigtvis som ett resultat av ett mindre intresse för 
avvikelsehantering som Socialstyrelsen menar i Remissupplagan 

Översikt av Lex Maria.137 

6.3 Misstag och felbarhet- sjukvårdens 

tabuföreställning? 

Genom sättet att hantera misstaget med blodtransfusionen på 
såväl lokal nivå (inom organisationen) som på central nivå 
(tillsynsmyndigheten och HSAN) framträder en bild av hälso- 
och sjukvården som innefattar en föreställning om ofelbarhet 
och perfektion. Denna föreställning måste, mot bakgrund av 
Dekkers nya synsätt på misstag, snarare betraktas som en myt än 

                                                           
135 L.I. Palmer, L.L. Emanuel, D.D. Woods (2001) Managing Systems of 
Accountability for Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago, IL., s. 4-5. 
136 Se för vidare referenser Synnöve Ödegård, Säkerhetsarbete i 
högrisksystem Tänkbara tillämpningar för ökad patientsäkerhet, utgivare IPSO 
(Eskilstuna, 1999), s. 11. 
137 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria Remissupplaga (Stockholm, 
2001), s. 16. 
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som en reell möjlighet att uppnå. Om en föreställning om 
ofelbarhet och perfektion präglar hälso- och sjukvården på såväl 
lokal som central nivå, är det möjligt att tolka hanteringen av 
misstag som ett resultat av att det föreligger en tabuföreställning 
som handlar om just felbarhet och misstag. Argyris och Schön 
menar att en organisations tabuföreställningar kan resultera i att 
problem försöker lösas utan att man diskuterar det som inte får 

eller kan diskuteras.138 På blodcentralen skulle ett sådant ”tabu” 
(som inte får diskuteras) kunna utgöras av att personal i 
verksamheten begår misstag och att verksamhetens tekniska 
utrustning är osäker. Genom att söka informera personalen om 
risker behöver verksamheten inte diskutera eller konfronteras 
med ett tabubelagt ämne, nämligen att risk för misstag och 
felbarhet finns på blodcentralen, och att systemet inte är säkert, 
och att patienter kan riskera komma till skada. Utifrån Argyris 
och Schöns resonemang kan detta innebära att ett 
undertryckande av risker för misstag, upprätthåller en 
föreställning om ofelbarhet och perfektion, samt vidmakthåller 
en illusion av säkerhet. En illusion som dessvärre kan sägas ha 
blivit problematisk att upprätthålla genom sjuksköterskans och 
den biokemiska analytikerns ”misslyckande”. Enligt Gene I 
Rochlin kan illusioner om säkerhet uppstå på ett annat sätt. Han 
beskriver att organisationer och människor kan fångas i en 
illusion av säkerhet, genom ”the computer trap”, vilket innebär 
att introduktion av teknologi som ett säkerhetsinitiativ, också 
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skapar nya risker då tekniken ”tar över”.139 Något som mot 
bakgrund av datasystemets otillräcklighet också är värt att 
reflektera över.  

5.4 Systemsynsätt, ansvar och 

disciplinpåföljd 

I remissupplagan ”Översyn av Lex Maria”, från september 2001, 
framgår att tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen uppdragit till sig 
själva att utreda de bestämmelser som de arbetar utifrån, vilket 
även innefattar praxis. Arbetsgruppen menar att det är av 

avgörande betydelse för tilltron till och effektiviteten hos 
Lex Maria-systemet att det preventiva synsättet med en 
tydligare systeminriktning från början präglar 
handläggarnas utredningar av varje enskilt ärende. 
Oavsett om det initialt står klart att ett allvarligt fel 
begåtts av en yrkesutövare måste den fortsatta 
utredningen bedrivas förutsättningslöst. Ett annat 
angreppssätt kan lätt leda till att man styrs fel i 
utredningen. Det är också viktigt att olika 
omständigheter som förklarar den felandes handlande 
utreds på ett aktivt sätt så att potentiella systemfel och 
bakomliggande orsaker synliggörs. Enligt vår uppfattning 
sker detta till dels idag, men alltså inte i önskvärd 
omfattning.140  

Den auktoriserande myndighetens ambition förefaller luta mot 
en systeminriktning istället för en individfokusering i 

                                                           
139 Gene I. Rochlin, Trapped in the net The unanticipated consequences of 
computerization (Princeton, 1997) 
140 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria Remissupplaga (Stockholm, 
2001), s. 54-55. 
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utredningsarbetet, vilket även kan uppfattas gå i linje med 
utländsk erfarenhet av individfokusering och skuldproblematik 
vid utredning av medicinska misstag där ”blame focuses our 
attention on the last and probably the least remidiable link in the 

accident chain: the person att the sharp end.”141 Frågan är 
emellertid huruvida en systeminriktning idag överhuvudtaget är 
förenlig med 5§ LYHS (2 kap.) om medicinskt yrkesansvar och 
dess principer. Där framgår det nämligen att ”Den som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han 

eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.”142 Det medicinska 
yrkesansvaret uppkommer när en patient tagits emot och upphör 
först när behandlingen är slutförd. Ansvaret omfattar enskilda 
medarbetares alla arbetsuppgifter, och berör inte bara hur, utan 

även att en arbetsuppgift blir slutförd.143 Som framgår av 
misstaget med blodtransfusionen var det i slutändan personer i 
den ”spetsiga änden” som utkrävdes ansvar, i form av varningar, 
vilket går i linje med just det medicinska yrkesansvaret, men står 
också intressant nog i skarp kontrast med ett systemsynsätt. 
Sidney Dekker menar att det föreligger en risk att även 
utredningar enligt det nya systemsynsättet, genom slutsatser eller 
rekommendationer, ändå faller tillbaka till ”The bad apple 
theory”, trots andra målsättningar. Han räknar upp ett flertal 
exempel på hur detta kan ta sig uttryck; t ex att det i utredningars 

                                                           
141 Marilyn Sue Bogner, Human error in Medicin (Hillsdale, 1994), ix. 
142 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och 
sjukvården (Stockholm, 2000), s. 43. 
143 Ibid., s. 43-46. 
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slutsatser och rekommendationer framgår och konstateras att 
personer i frontlinjen misslyckats med att notera vissa data, 
följde inte procedurer som föreföll relevanta i fallet o s v. Ett 
exempel på sådant inslag av slutsatser och rekommendationer 
förekommer i Socialstyrelsens och HSANs bedömning av den 
medicinska incidenten med blodtransfusionen: 

Ansvarsnämnden delar Socialstyrelsens uppfattning att 
[den biomedicinska-analytikern] och [sjuksköterskan], 
genom att inte försäkra sig om att det blod som skulle 
transfunderas var förenligt med mottagarens, har 
åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen. Deras fel är 
varken ringa eller ursäktliga och var och en av dem bör 
åläggas disciplinpåföljd i form av en varning.144 

Dekker anger ett flertal tänkbara skäl till att utredningar i 
slutändan faller tillbaka till ”The bad apple theory”, trots andra 
visioner i inledningsskedet; som t ex den begränsade ekonomi 
och tid som står till utredningens förfogande, moraliska 
reaktioner på misstag i fall där det är svårt att inte fördöma t ex 
incidenter som innefattar ett uppenbart dåligt uppträdande, 
förutfattade meningar som kan styra, politiska motiv som 
begränsar tillgängligheten till vissa data och som t om kan 
förhindra/omöjliggöra vissa rekommendationer. Avslutningsvis 
omnämns också begränsad kunskap inom ämnet mänskliga 

faktorer som en annan tänkbar och viktig orsak.145 
 När de gäller HSANs utredning, prövning och beslut kan 
detta härledas till att sjukvårdspersonalen har en skyldighet att 
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följa bl a handlingsregler i föreskrifter från Socialstyrelsen. 
”Dessa skyldigheter utgör viktiga utgångspunkter när det gäller 
att i straffrättslig eller disciplinär ordning pröva om något fel 

begåtts i yrkesutövningen.”146 Därmed kan det finnas en risk för 
att dubbla signaler sänds från tillsynsmyndigheternas sida inom 
hälso- och sjukvården, detta då praxis och vision inte tydligt går 
hand i hand. Att disciplinpåföljder kan utdelas till enskilda 
medarbetare, trots att blodcentralens ledning sanktionerat en 
användning av ett riskfyllt datasystem, som förbättrats först när 
patient drabbats, tyder på en svårbegriplig ansvarslogik, då 
ledningen ej utkrävts ansvar. I Socialstyrelsens anmälan till 
HSAN framgår att sjuksköterskan och den biomedicinska 
analytikern 

inte uppfyllt kravet i 2 kap. 1§ lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, att 
ge sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.147 

Kanske blir beslutet om ansvarsutkrävande av personer i 
frontlinjen mindre svårbegripligt om termen ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” återigen tas i beaktande. 

Vetenskap är närmast vad kollektivet eller snarare vissa 
ledande företrädare för olika discipliner vid en viss tid 
och på en viss ort anser vara vetenskap. Beprövad 
erfarenhet är sådana metoder som på motsvarande sätt 
fortfarande tillämpas och anses vara ändamålsenliga.148 

                                                           
146 Ibid., s. 23. 
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148 Lars-Åke Johnsson, Patientsäkerhet och vårdkvalitet i hälso- och 
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Att termen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” används i 
motiveringen av ett ansvarsutkrävande av två personer i 
frontlinjen, sjuksköterskan och den biomedicinska analytikern, 
föranleder också en fråga om vem som definierar innebörden av 
termen i just detta ärende. Är det personerna i frontlinjen, eller är 
det ”vissa ledande företrädare för olika discipliner vid en viss tid 
och på en viss ort”? Om blodcentralens ledning, inkluderat 
sjukhusets ledning, fått inflytande på innebörden av termen 
”vetenskap och beprövad erfarenhet” i ärendet, kan detta tolkas 
som att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” kan innefatta att 
medarbetare i frontlinjen förväntas arbeta med en utrustning 
som är riskabel för patienter, ända tills motsatsen är bevisad, d v 
s vid ett misstag – vetenskap och beprövad erfarenhet kan i så 
fall innefatta ett lärande enligt ett slags ”trial and error”, och 
ytterst på patientens bekostnad. 
 Dessvärre kan möjligtvis individpåföljden resultera i ett 
implicit ”budskap” till hälso- och sjukvårdspersonal att även 
systemfel ger straff, något som en läkare beskriver: 

Läkaren menar att personalen är ”helt oskyddad” i sin 
arbetssituation genom att ”orimliga ställningstaganden 
måste göras”. Läkaren beskriver att det föreligger 
förhållanden som ligger utanför individens möjlighet att 
påverka, men som uppges hota säkerheten, d v s 
systembrister. Han exemplifierar med kraftiga 
överbeläggningar, prioriteringar som på olika sätt hotar 
säkerheten. När det slutligen sker en incident, då är det 
”individen som åker dit” i alla fall. Läkaren beskriver en 
upprördhet och en frustration över ett system för 
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ansvarsutkrävande (HSAN) som fokuserar på enskilda 
individer under orimliga arbetsförhållanden.149 

Om ärenden överlämnas till HSAN för ansvarsutkrävande, trots 
uppenbara ”systemfel”, är det möjligt att tillsynsmyndighetens 
agerande, i strävan att uppnå en säker vård, blir kontraproduktiv, 
paradoxalt nog genom att arbeta enligt befintliga riktlinjer. 
Dekker menar att korrektioner och tillrättavisningar är ett 
resultat av efterklokhet som minskar preventiva möjligheter. Ur 
ett sådant perspektiv kan Socialstyrelsens överlämnande av 
ärenden till HSAN dessvärre motverka hela tillsynsmyndighetens 
preventiva syfte, d v s att olyckor inte ska återupprepa sig. 
 Fram växer följande syn på misstag inom sjukvården: 
Ansvar utkrävs av individer som betraktas som tämligen 
isolerade och oberoende av sin omgivning. Tillsynsmyndigheten 
sänder repressiva signaler som kan uppfattas och tolkas som att 
det är möjligt att uppnå fullkomlighet och ofelbarhet för hälso- 
och sjukvårdspersonal. Detta genom att människan mekaniskt 
antas kunna följa riktlinjer och skyldigheter. ”The bad apple 
theory” tycks därigenom ha institutionaliserats i lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens regelverk. 

6.5 HSAN- en skendemokratisk prövning? 

I ”Översikt av Lex Maria” beskrivs bestämmelsernas nuvarande 
innebörd som att ”det primära syftet är att få tillstånd en objektiv 
utredning om anledningen till det inträffade för att därigenom på 
olika sätt söka förebygga att liknande händelser inträffar i 
                                                           
149 Ur anteckningar från intervju med läkare. 
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framtiden.”. Ett ännu viktigare syfte uppges kunna vara att 
drabbade patienter (eller anhöriga) ska få klarhet i vad som 
faktiskt inträffat, d v s varför skada och/eller sjukdom 

uppstått.150 Socialstyrelsen menar att det är olyckligt att ett 
preventivt system fått en snarast repressiv prägel  

Det finns dock en betydande okunskap om den konkreta 
innebörden av syftet med bestämmelserna. Ofta görs en 
– i och för sig förståelig – sammankoppling med HSAN, 
vilket olyckligtvis ger en repressiv prägel åt det i grunden 
preventiva systemet och som i sin tur återverkar bl.a. på 
benägenheten hos hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera begångna misstag.151 

Det preventiva syftet med Lex Maria kan emellertid förefalla 
svårbegripligt, men som framgått av det medicinska misstaget 
med blodtransfusionen kan misstag i yrkesutövningen föranleda 
disciplinära påföljder av HSAN. Trots att ledningen sanktionerat 
ett otillförlitligt datasystem var det enbart en medarbetare i 
frontlinjen som fick disciplinär sanktion. Socialstyrelsens 
förvåning i citatet ovan kan förefalla lite anmärkningsvärd, mot 
bakgrund av att HSAN och Socialstyrelsen har en direkt och 
faktisk koppling genom ett informationsutbyte med varandra. 
Det var främst rättssäkerhetsskäl som motiverade att HSAN 
1980 fick en fristående ställning (som statlig 

förvaltningsmyndighet) i förhållanden till Socialstyrelsen.152 Det 
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faktum att ett informationsutbyte äger rum, kan troligtvis ge en 
förståelse för en negativ inverkan på personalens benägenhet att 
rapportera misstag. Lars-Åke Johnsson menar att Socialstyrelsen 
får något av en ”åklagarfunktion” när det kan misstänkas att ett 

fel begåtts av en yrkesutövare.153 En läkare menar att HSANs 
utformning och arbetssätt är hot mot rättsäkerheten för såväl 
personal som patienter: 

Den anmälde är helt rättslös i den bemärkelsen att en 
juridisk prövningsprocess pågår utan rätt till en advokat 
och ett försvar, inga förmildrande omständigheter tas i 
beaktande, handläggningstiderna är långa (ibland flera 
år), samt att orimliga utslag sker för individen. Dessutom 
menar läkaren att systemet inte ger upprättelse för 
patienter, t ex i de fall där ”man inte kan hitta någon 
skyldig”, men där patienten ändå kan ha skadats av 
vården. Detta genererar förbittrade patienter som söker 
upprättelse på annat håll.154 

Läkarens sätt att resonera pekar på att systemet med HSAN i 
vissa avseenden är en ”skendemokratisk” process som i själva 
verket kan skapa rättslöshet, förbittring och missnöje för olika 
parter. Historiker Lars Trägårdh, konstaterar i en studie av legala 
och politiska förutsättningar för patientmakt (i jämförelse med 
Holland och USA) att just svenska patienter har ett svagt 
rättsläge. Han menar dessutom att HSAN är ”utomordentligt 

tandlöst”.155 Sveriges yngres läkarförbud (SYLF) påvisar också i 
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en rapport år 2000, att läkare börjat utveckla ”strategier” för ”Att 

ha ryggen fri” (som rapporten också heter).156 Detta väcker 
ytterligare tankar om hur sådana strategier kan uppfattas, 
utvecklas och få betydelse för inte minst patienter. Kanske är 
den intressantaste frågan huruvida HSAN, som institution, 
överhuvudtaget förmår bidra till patientsäkerhet i nuvarande 
utformning, och i vilket avseende. I Socialstyrelsens översikt av 
Lex Maria föreslås det att 6 Kap. 18 § LYHS, förtydligas ”så att 
det av denna framgår att Socialstyrelsens anmälningsskyldighet 

till HSAN utgår uteslutande från patientsäkerhetsintresset”157 
Detta reser ytterligare en fråga, nämligen vad lagstiftaren 
egentligen avser med patientsäkerhet, och hur detta anses kunna 
utvecklas och uppnås, då själva begreppet förefaller användas i 
en mängd olika sammanhang. Detta utan att egentligen aldrig 
definieras. Patientsäkerhet inbegriper allt från detaljregleringar 
med avseende på t ex konkret hantering av läkemedel, 
”missförhållanden”, till restriktioner vad avser alternativ 
medicinsk behandling, s k ”kvacksalveri”. Vad som definierats är 
däremot innebörden i begreppen ”vårdgivare”, ”hälso- och 
sjukvård” och ”hälso- och sjukvårdspersonal”, begrepp som 
används tillsammans med ett odefinierat ”patientsäkerhet”. På 
detta sätt får patientsäkerhet en mycket vid innebörd, där 
patientsäkerhet kan handla om att den skolmedicinska 
traditionen i sig självt förutsatts generera patientsäkerhet, d v s 
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att säkerheten följer direkt av en vård enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer och enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 
Patientsäkerhetsbegreppets innebörd får därför i praktiken en 
omfattande betydelse, som inte i nuläget förmår sätta 
riskhantering och medicinska misstag i centrum. 
Avvikelsehantering är något som uppdragits till vårdgivarna på 
lokalt plan, medan ”riskhantering” överlämnas till Socialstyrelsen 
på centralt plan, genom Lex Maria. Det går därför inte i nuläget 
få någon egentlig överblick och samlad nationell ”trend” av vad 
hälso- och sjukvårdens problem i Sverige, stora som små, 
egentligen utgörs av. Denna situation i kombination med att det 
saknas uppgifter om iatrogena skadors omfattning i Sverige, gör 
inte hälso- och sjukvårdens situation mer överblickbar. 

6.6 Straff, patientsäkerhet, legitimitet och 

”hämnd”? 

Det finns motsättningar och oklarheter i Socialstyrelsens 
resonemang om disciplinära sanktioners betydelse för 
patientsäkerheten. T ex konstaterar Socialstyrelsen att det inte 
går att kommendera fram säkerhet och kvalitet, och inte heller 
”straffa bort mänskliga misstag”, samtidigt som det uppges ligga 
i uppdraget att med en ”handlingsfrihet”, bedöma vilka åtgärder 
som gagnar patientsäkerhetsintresset, vilket kan inkludera just 
disciplinpåföljder. 
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Om en sådan bedömning ger vid handen att en 
disciplinpåföljd förväntas ge effekt på patientsäkerheten 
– genom att den anmälde eller andra ändrar sitt 
arbetssätt – då är socialstyrelsen skyldig att göra en 
HSAN-anmälan.158 

Socialstyrelsens resonemang är tvetydigt. Om det inte öppet och 
tydligt definierats vad som menas med patientsäkerhet, och hur 
detta anses uppnås rent generellt, är det möjligt att uppfatta 
Socialstyrelsens arbetssätt som både nyckfullt och opålitligt. Det 
vore också intressant att veta om Socialstyrelsen följer någon 
speciell ideologi när det gäller synen på misstag, och vad den 
ideologin i så fall utgår från för grundantaganden. 
 Att disciplinära påföljder förväntas ge effekt på 
patientsäkerheten, kan relateras till det individual- och 
allmänpreventiva syftet med hälso- och sjukvårdens påföljder för 
brister i yrkesutövningen. Att påföljder vid medicinska misstag 
antas kunna öka patientsäkerheten, ger ett intryck av att synen på 
medicinska misstag snarast liknar synen på brottslighet och 
hanteringen av kriminalitet. Inom ämnet straffrätt, som berör 
just straffets syfte, d v s vad vi vill åstadkomma, finns olika 
straffteorier. Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg 
beskriver att straffets syfte inom den allmänpreventiva teorin är 
att avhålla allmänheten från att begå brott genom att styrkan på 
straffet eller blotta straffets existens antas avskräcka. 
Leijonhufvud och Wennberg beskriver den individualpreventiva 
teorins tanke som att straffet ska syfta till att förhindra en 
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återupprepning av brott, d v s att brottslingen som individ 

förbättrar sig, och upphör med sina kriminella handlingar.159 
Inom sjukvården skulle detta resonemang kunna innebära att 
hälso- och sjukvårdspersonalen i allmänhet antas förhindras att 
begå medicinska misstag dels genom hotet om disciplinära 
sanktioner, dels genom att utdelade disciplinpåföljder för 
”gärningar” (d v s brister i yrkesutövningen hos kollegor) 
avskräcker andra presumtiva ”undermåliga” yrkesutövare från att 
begå liknande ”gärningar”. Den individuella yrkesutövaren ska 
genom disciplinpåföljden erinras eller varnas, och därefter kunna 
undvika att misstaget återupprepas. Bekymret med att se ett 
medicinskt misstag som en brottslig gärning, är förstås att ett 
sådant synsätt ger ett intryck av att misstag kan undvikas på 
individnivå, något som intressant nog inte är självklart med ett 
systemsynsätt på misstag inom human factors. Ett annat 
bekymmer är att hotet om straff rimligtvis bara ”hjälper” om den 
presumtiva förövaren t ex en sjuksköterska vet om innan att 
han/hon ska begå ett misstag, så hotet/närvaron av straff kan 
fungera preventivt. D v s, jag står här med blodpåsen, det är bäst 
jag gör rätt, annars blir jag anmäld till HSAN. Men om det blir 
fel, vad beror det på? Var straffet för lågt? Om synen på 
medicinska misstag och patientsäkerhet präglas av 
straffteoretiska principer, som delvis bygger på en rationell 
valmöjlighet, är det också möjligt att en föreställning underbyggs 
om att ofelbarhet och perfektion inte bara är önskvärt, utan 
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också en möjlig norm att uppnå. Konsekvensen av en 
föreställning om ofelbarhet kan emellertid vara att de 
yrkesutövare som ”bryter” mot normen, således upplever känslor 
av skam och skuld, vilket rimligtvis inte ökar 
rapporteringsbenägenheten av egna ”misslyckanden”. Att det 
inte talas om anmälningar och HSAN, då det anses känsligt, var 
också en allmän och utbredd uppfattning bland underläkare i en 
rapport av SYLF. Som ”förklaring” till tystnaden framkom att 
den som blivit anmäld möjligtvis skäms 

Det är pressande att bli ifrågasatt. Folk tänker ingen rök 
utan eld. Man måste vara hundra procent. Gör man fel 
duger man inte.160 

Sett ur detta perspektiv skulle disciplinära sanktioner kunna 
motverka det preventiva syftet. Mot bakgrund av en 
straffteoretisk belysning växer också en bild av disciplinära 
sanktioner fram, där medicinska misstag också förefaller kunna 
straffas även i moraliskt hänseende. Inom moralbildningsteorin 
anses just moral kunna fungera istället för rädsla för straff, 
eftersom detta anses ”påverka” presumtiva brottslingar i 

oövervakade ögonblick.161 Detta skulle inom sjukvården 
förutsätta att personalen upplever medicinska misstag som så 
moraliskt förkastliga att de inte begås, men detta förutsätter 
också en ”valmöjlighet”. Med denna tolkning förefaller HSANs 

                                                                                                                
 
160 SYLF, Att ha ryggen fri – Om unga läkare och risker att bli anmäld till 
HSAN (2000) 
161 Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, Straffansvar 
(Stockholm, 1997), s. 13-16.  
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roll i en disciplinär prövningsprocess av misstag också möjligtvis 
kunna fylla andra syften, som t ex ett samhälleligt ”skydd” mot 

civila rättegångar vid medicinska misstag162, snarare än som ett 
bidrag till patientsäkerheten. En tolkning som går i linje med 
Lars Trägårdhs analys av patientmakt, där han konstaterar att 
”det svenska systemet sparar pengar åt staten (domstolarna och 

sjukvårdsbyråkratin)”.163 
 HSANs prövning kan också ses ur ett 
legitimitetsperspektiv genom den professionella modellen. Vad 
som prövas i HSAN är huruvida vård enligt ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” givits, vilket innebär (trots termens 
tolkningsutrymme) att patienten kan få sin sak prövad i den 
bemärkelsen att den ”kunskapsgrund” som använts kan sättas 
under luppen. Ur ett legitimitetsperspektiv innebär detta att en 
möjlighet till ”opartisk” prövning finns och kan därmed ses som 
en möjlighet till ansvarsutkrävande för medborgaren. Enligt 
Michael Lipskys synsätt utformas också politiken av 
professionella grupper (närbyråkrater) och inte av politiker, 
genom sin stora handlingsfrihet, vilket innebär i enlighet med 
Rothsteins professionella modell att sjukvårdens beslut kan bli 
livsavgörande, vilket rimligtvis kan ge förståelse för att en 
disciplinär prövningsprocess, kan bidra till att skapa trovärdighet. 
Det paradoxala och problematiska med en sådan 
prövningsprocess blir emellertid om patienten kommit till skada 

                                                           
162 Detta är synnerligen ovanligt i Sverige genom HSANs existens. 
163 Lars Trägårdh, Patientmakt i Sverige, USA och Holland Individuella 
kontra sociala rättigheter (Stockholm, 1999), s. 54. 
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av vården, men får veta att inget ”fel” har begåtts, om vård enligt 
”vetenskap och beprövad erfarenhet” givits. Förutsättningen för 
att prövningsprocessen ska kunna fungera som 
legitimitetsskapande är möjligtvis att myndighet och patient 
menar samma sak med ”fel”. Om inte myndighet och patient 
menar samma sak med ”fel”, kan kanske prövningsprocessen 
snarare upplevas som en kränkning mot patienten, om 
myndigheten ger professionen ”rätt” och menar att inget ”fel” 
har begåtts, d v s att ingen disciplinär påföljd utdelas trots att 
patient kommit till skada. Kanske kan detta uppfattas som att 
professionen ”håller varandra om ryggen”, och att myndigheten 
sanktionerar och underbygger en sådan situation. Det finns en 
pågående debatt om just patienters rättslöshet i förhållandet till 
professionen och myndigheten som går just i den riktningen. T 
ex skriver en jurist tillika kristdemokratisk politiker i ett inlägg i 
Dagens Medicin, att diskussionen om systemfel är uttryck för 
ansvarsflykt, i synnerhet från läkarkårens sida. Han menar att 
diskussionen fyller ett egenintresse som Socialstyrelsen 
underbygger, vilket ytterligare urgröper patienternas rättsställning 

i Sverige.164 Palmer, Emanuel och Woods beskriver att det inte 
är ovanligt att reaktionen på systemfel som företeelse, just väcker 
tankar om ansvarsflykt, och menar att utmaningen ligger i att 
utveckla former för ansvarsutkrävande i ett hälso- och 

                                                           
164 Dennis Brinkeback, ”Patienternas rätt mot vården måste stärkas”, 
Dagens medicin, nr.10, tisdag 5 mars 2002, s. 46. 
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sjukvårdssystem som ger framgång i patientsäkerhets arbetet och 

som inte skapar försvarsmekanismer.165 
 Den svåra problematik som analysen närmare sig, när det 
gäller medicinska misstag, disciplinär påföljd, ansvarsutkrävande 
och legitimitet, är kanske det som Leijonhufvud och Wennberg 
beskriver som ”paradox of retribution”. Paradoxen innebär att 
vårt moralsystem aldrig kan förklara eller motivera tankar om 
vedergällning, samtidigt som vedergällningstankar inte kan 
utplånas ur vårt moraltänkande. Vilket innebär att alla människor 
är utrustade med ett slags ”bite-back response” som kläds i 

moraliska termer.166 En invändning mot denna paradox skulle 
emellertid kunna utgöras av att själva paradoxen också 
förutsätter en viss typ av människosyn som resulterar i en viss 
typ av tankestruktur, d v s människor med krav på hämnd och 
vedergällning, där det finns mindre utrymme för dialog och 
reflexion, vilket möjligtvis ger olika förutsättningar för lärande av 
medicinska misstag. 

                                                           
165 L.I. Palmer, L.L. Emanuel, D.D. Woods (2001) Managing Systems of 
Accountability for Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago, IL., s. 4. 
166 Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, Straffansvar 
(Stockholm, 1997), s. 17. 
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 7.Slutdiskussion 

7.1 Hur uppnås flygsäkerhet i jämförelse 

med patientsäkerhet? 

Jag har försökt att jämföra synen på misstag och disciplinära 
påföljder inom två så olika branscher som militärflyg och 
sjukvård. En väsentlig skillnad utgörs av att disciplinära påföljder 
inom militärflyget utdelas av Försvarsmakten, d v s inom 
organisationen som en följd av tjänsteförseelse, medan 
sjukvårdens påföljder utdelas av ett slags domstol, HSAN, 
utanför organisationen, i en fel- och försummelseprocess. Detta 
innebär också att olika intressenter finns representerade vid 
bedömningen av ärendena i de två olika branscherna. Oavsett 
dessa olika utgångslägen ger påföljderna emellertid uttryck för en 
signal, om vad som anses som mindre önskvärt, även om 
jämförelsen därför inte är helt oproblematisk. I min jämförelse 
framträder två olika sätt att se på misstag och risker, även om 
målet och ambitionen är den samma från båda håll, d v s att lära 
av misstag och förhindra en återupprepning. 
 Socialstyrelsen eftersträvar en hög rapporteringsvillighet 
inom hälso- och sjukvården, något som den militära 
flygverksamheten redan uppnått (och som det finns en 
angelägenhet om bevara för att kunna uppmärksamma hot mot 
flygsäkerheten). Synen på medicinska misstag och dubbelheten i 
Socialstyrelsens agerande, står också i skarp kontrast till de 
entydiga signaler om synen på misstag som sänds från FLYGI. 
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Socialstyrelsens dubbla målsättning167 innebär också, i kontrast 
till militär flygverksamhet, att rapporter kan användas till annat 
än förebyggande säkerhetsarbete, d v s ansvarsutkrävande i form 
av individuella disciplinpåföljder genom HSAN. 
 Till skillnad mot militär flygverksamhet förefaller 
sjukvården inte utgå från någon explicit, entydig och 
övergripande central ”ideologi” om hur medicinska misstag 
uppstår. Militär flygverksamhet utgår däremot från ett ”koncept” 
och en tydlig policy (ett systemsynsätt), innefattande ett MTO-
perspektiv i synen på misstag, och förefaller även ha byggt in 
samma slags säkerhetstänkande på såväl lokal som central nivå. 
Något liknande ”koncept” eller central policy för säkerhet och 
kvalitet, har jag inte kunnat härleda inom hälso- och sjukvården. 
Detta kan möjligtvis, delvis, relateras till förvaltningens 
utformning. Militär flygverksamhet är statligt styrd och 
finansierad, medan hälso- och sjukvården även styrs, finansieras 
och organiseras genom kommunal självstyrelse och egen 
beskattningsrätt. Detta kan i synnerhet för sjukvårdens del 
utgöra en faktor som dels ger olika ekonomiska förutsättningar i 
olika landsting för att bygga upp fungerande 
rapporteringssystem, dels att rapporteringssystemen inte blir 
likvärdiga. Detta kan innebära att även om vårdgivare upprättar 
avvikelsesystem så kan dessa komma att innehålla väldigt olika 
information, som användas och följs upp på olika sätt. Hälso- 
och sjukvården har också genomgått omfattande nedskärningar, 

                                                           
167 Dels tillvarata patientens intresse av att få det hela klarlagt, och 
dels förebygga liknande händelser. 
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vilket rimligtvis inte skapar något incitament som stöder och 
underbygger ett utvecklande av system för säkerhetsutveckling, 
om detta innebär ökade kostnader. 
 Det finns också, bl a mot bakgrund av ovanstående, en 
skillnad när det gäller förutsättningar för att kunna få ett samlat 
”grepp” på central nivå om risker, till skillnad mot det militära 
DA-systemet, som innehåller och hanterar händelser av olika 
allvarlighetsgrad. Inom sjukvården kan också riskinformation 
hamna på olika ställen, som t ex i Kvalitetsregister, på 
Socialstyrelsen (enligt Lex Maria), i HSAN, till Patientnämnder o 
s v., samt inte minst stanna hos enskilda medarbetare i olika 
landsting, på olika sjukhus, på olika avdelningar. Därigenom går 
det inte få någon samlad bild på central nivå över risker och 
händelser i sjukvården, rent generellt, som det går med det 
militära händelserapporteringssystemet. De risker och misstag 
som ska anmälas till Socialstyrelsen är av ”allvarligare” karaktär, 
och ärenden som når HSAN är först när ”tragedin” är ett 
faktum. Det centrala datasystem (RiskDataBasen) som 
Socialstyrelsen byggt upp, är idag inte utformat som någon 
central och samordnande instans, som kontinuerligt ska fånga 
upp risker och misstag i vården, på det sätt som DA-systemet på 
FLYGI gör. Genom DA-systemets utformning skapas ett 
underlag av information från alla förband, innehållande såväl 
allvarliga som till synes banala händelser. Därigenom kan också 
”trender” utläsas, och analyseras, över tiden av vad som 
”händer” ute på förbanden rörande flygsäkerhetsrelaterade 
frågor. 
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 En grundläggande skillnad mellan de två 
tillsynsmyndigheternas utgångslägen i synen på misstag, kan inte 
minst härledas till olika historiska kontexter. Det militära DA-
systemet tog sin början i svåra flyghaverier, som krävde såväl liv 
som resurser, medan sjukvårdens rapporteringssystem snarare 
fick en polisiär inriktning 1935, som en följd av att felaktig 
sjukvård krävt fyra liv vid Maria sjukhus i Stockholm. Det 
faktum att en obligatorisk polisanmälan präglat sjukvårdens 
misstag ända fram till 1982, ger troligtvis helt andra 
förutsättningar för att påbörja en diskussion om misstag som ett 
resultat av ”systemfel”. Den militära flygverksamheten är också 
en betydligt yngre bransch i jämförelse med sjukvården, och även 
om en ”skuldfokusering” präglat den militära flygverksamheten, 
och betraktats som problematisk, har sjukvården, lindrigt talat, 
en helt annan historik även på den punkten. Redan ca 2250 år f 
Kr går det härleda ett slags syn på medicinska incidenter. I 
Hammurabis lag, den äldsta kända regelsamlingen för läkare, 
finns t ex angivet riktlinjer vid misslyckade behandlingar, där bl a 

läkaren skulle mista sina händer vid en misslyckad operation. 168 
 Flygplan och piloter har existerat under en betydligt 
kortare tid, varför tankemönster om skuld och ansvar troligtvis 
inte blivit lika förankrade som inom sjukvården. De disciplinära 
påföljder som utdelas inom respektive bransch, utgår också från 
olika bedömningsgrunder. Disciplinära påföljder, för brister i 
yrkesutövningen, inom sjukvården utdelas och prövas av HSAN 

                                                           
168 Clarence Blomquist, Medicinsk etik (Stockholm, 1971), s. 95. 
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utifrån en formulering som visat sig svår att klargöra- ”vetenskap 
och beprövad erfarenhet”. HSAN, vars historik kan härledas 
ända till 1600-talet, skulle värna stadens läkares ställning och 
förhindra att kringresande charlataner bedrev undermålig 
sjukvård. Möjligtvis har därigenom innehållet i sjukvården 
kommit att få en större betydelse som säkerhetshot, till skillnad 
från militärflyget, där det snarare är ”händelsen”, d v s 
”misstaget”, som fått stå i centrum, där det så småningom visat 
sig att det är människans ofullkomlighet i samspel med sin 
omgivning som satt gränserna för vad som är möjligt att uppnå. 
Frågan är i vilken utsträckning sjukvårdens säkerhetshot kan 
betraktas som ”innehållsmässiga”, eller om det idag finns 
anledning att fråga sig eller rent av utgå från att andra 
säkerhetshot existerar. Säkerhetshot som kan uppstå ur bl a 
komplexa organisationer, bristande samordning, 
omorganisationer, komplicerad och riskfylld teknisk utrustning, 
bristande utbildning och fortbildning, mänskliga faktorer såsom 
glömska, stress, förväxlingar, sömnbrist mm, och inte i huvudsak 
från nutida ”charlataner”. Detta speciellt då regelverket redan 
förefaller vara utformat för att kunna förhindra den typen ”hot”. 
Hur dagens säkerhetshot ser ut, och vad de innehåller, och i 
vilken utsträckning, och om och hur patienter skadas, kan 
troligtvis bara ett fungerande rapporteringssystem berätta, ett 
rapporteringssystem där individer berättar om sina förehavanden 
utan omsvep och i syfte att undanröja förutsättningar för en 
återupprepning. Socialstyrelsen menar att ”En fungerande 
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egenkontroll är […] själva grunden för patientsäkerheten.”169, 
och har även konstaterat att det finns en generellt sett mycket 
dålig kunskap i vården om säkerhetsarbete, och att 
egenkontrollerna innefattar ganska stora brister i 

tillämpningen.170 
 Det finns, till viss del, anledning att anta att hälso- och 
sjukvården idag står inför en liknande problematik som militär 
flygverksamhet stod inför på tidigt 60-tal, vad gäller 
”anmälningar”. Ett antal rapporter påvisar ett ökande antal 
anmälningar till olika instanser från patienternas sida. Detta gäller 
såväl till Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

(HSAN) som till Patientskadeförsäkringen.171 Samtidigt som 
antalet anmälningar om risker och misstag från professionens 
sida till Socialstyrelsen minskar kontinuerligt, vilket kan förefalla 
anmärkningsvärt då rapporter snarare tyder på att riskerna inom 

hälso- och sjukvården ökar.172 Värt att ha i åtanke är att 
sjukvården ligger flera decennier bakom andra branscher i 
avseendet att skapa säkra system. Mycket av modernt 
säkerhetstänkande har också växt fram ur militär flygverksamhet. 
Fram till andra världskriget betraktades olyckor som primärt 
individorsakade, och säkerhet antogs kunna skapas genom att 

                                                           
169 Socialstyrelsen, Översikt av Lex Maria Remissupplaga (Stockholm, 
2001), s. 44. 
170 Ibid., s. 45. 
171 Synnöve Ödegård, Säkerhetsarbete i högrisksystem Tänkbara 
tillämpningar för ökad patientsäkerhet (Eskilstuna, 1999), s. 7. 
172 Ibid., s. 7. 



 89

motivera människor att bete sig säkert.173 Inom sjukvården 
handlar det emellertid om patientens liv, till skillnad mot militär 
flygverksamhet där det handlar om pilotens liv. Men det bör 
samtidigt påpekas att piloter inom militär flygverksamhet därtill 
ofta ansvarar över en besättning, (som precis som patienten har 
anhöriga). Det finns också en allmänhet som kan försättas i fara, 
och skadas, och i värsta fall omkomma. Jämförelsen mellan en 
vård och en flygsituation, med avseende på ansvarsfrågan, blir 
därmed också relevant för studien. 
 Det är möjligt att se patienten som mer utsatt i en 
vårdsituation. Samtidigt som varken patient eller en passagerare 
förväntar sig att skadas eller omkomma, och rimligtvis kan båda 
ses som utsatta. Att synen på misstag och risker i vården 
uppfattas och bedöms allvarligare, kanske kan relateras till att 
piloten själv riskerar att komma till skada, men det gör inte 
sjukvårdspersonalen. Sett ur det perspektivet är inte 
ansvarssituationen nödvändigtvis större, och inte heller patienten 
mer utsatt i sjukvården, än en flygbesättning på 1000 meters 
höjd, som störtar bland allmänheten. Detta förutsatt att fallskärm 
saknas för pilot och besättning, samtidigt som en fallskärm 
hjälper inte den allmänhet som befinner sig på marken. En stor 
skillnad är otvivelaktigt att fler människor ”riskerar” komma i 
kontakt med sjukvårdens risker och misstag, än med 
militärflygets. På samma sätt som en patient inte räknar med att 
skadas och dö av sjukvården, räknar inte allmänheten med att 

                                                           
173 Linda T, Kohn,. m fl., To err is human Building a safer health system 
(Washington, 2000), s. 71 ff. 
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skadas och dö av militärflygets verksamhet, men sannolikheten 
kanske är mindre då kontakterna är färre? 
 Synen på ett medicinskt misstag kan uppfattas och förstås 
på olika sätt, beroende på empiriskt material, vilken teoretisk 
infallsvinkel som väljs, och vilken aktör som tittar, varför 
rimligtvis andra perspektiv kan ge andra tolkningsresultat. De 
valda perspektiven, synen på misstag, straff/rättsskipning och 
byråkrati/organisationsteori förefaller emellertid av 
förvaltningens utformning vara sammanlänkade, men samtidigt 
oförenliga. Detta kan möjligtvis härledas till att hälso- och 
sjukvården i Sverige är till största del offentligt finansierad och 
politiskt styrd. Därigenom får/kan medborgaren utkräva ansvar 
på individnivå, av den politiskt styrda sjukvården, genom HSAN, 
istället för genom civilrättsliga rättegångar. Kanske styrs 
därigenom synen på misstag av en byråkratisk modell (istället för 
en ideologi om misstag), då det är ”kunskapen”, d v s innehållet i 
sjukvården, vilket professionen som individer utkrävs ansvar för, 
men detta förutsätter att omkringliggande omständigheter inte 
vägs in. 
 Ett flertal besvärliga, men angelägna frågor och 
forskningsområden har växt fram under jämförelsen med militär 
flygverksamhet, som berör olika nivåer, områden och aktörer i 
samhället. Står förvaltningens utformning idag i paritet med hur 
patientsäkerhet bäst kan utvecklas och tillgodoses? Går det att 
tvinga individer att rapportera egna misstag och risktaganden? 
Finns det en motsättning mellan rättssäkerhet och 
patientsäkerhet, som bör utforskas? Varför och hur uppstår 
misstag inom sjukvården, och hur omfattande är problemet? Hur 
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skapas och uppnås egentligen patientsäkerhet? Finns det 
anledning att från centralt håll börja tala om sjukvårdssäkerhet 
istället för patientsäkerhet, för att bredda innebörden i en 
”innehållsmässig” säkerhetssyn? Finns det omständigheter när 
det inte går utkräva ansvar genom det personliga yrkesansvaret, 
och i så fall när? Vem ska i så fall bestämma när och av vem 
ansvar ska utkrävas, och på vilka grunder, och på vilket sätt och i 
vilken form? Vilket slags upprättelse vill patienter ha? 
 Kanske måste ett samlat ”grepp” inom sjukvården tas, 
som utgår från en kunskap om hur misstag uppstår, för att 
därigenom kunna förebygga misstag och skapa patientsäkerhet? 
Paradoxalt nog kanske den diskussionen måste påbörjas som ett 
resultat av en medicinsk och teknisk utveckling och komplexa 
system med stora möjligheter, men också med nya risker som 
hela tiden förändras, och där hälso- och sjukvårdspersonalen 
kanske måste ses som felbar och mänsklig… 

 

For health care at the end of the twentieth century, it is 
also the best of times and the worst of times, a time of 
paradoxes and contrasts. […] Stunning success and 
appalling failure are arrayed i contrast to each other. It is 
in this setting that discussions about patient safety are 
now taking place.174 

                                                           
174 Cook RI, Woods DD, Miller C. (1998) A Tale of Two Stories: 
Contrasting Views on Patient Safety. National Patient Safety Foundation, 
Chicago IL, April 1998 (www.nspsf.org/exec/report.html)., vii. 
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Sammanfattning 

I uppsatsen jämförs synen på misstag och disciplinära påföljder i 
militär flygverksamhet och  i hälso- och sjukvårdens verksamhet. 
Jämförelsen  är gjord med avseende på  hur  misstag  från 
respektive bransch, som föranlett disciplinpåföljd, har hanterats 
på såväl lokal som central nivå, samt vilken betydelse detta får 
för lärandet. För detta ändamål har det militära 
driftstörningssystemet jämförts med hälso- och sjukvårdens Lex 
Maria system. De två olika branschernas utformning vad avser 
såväl organisation, lagstiftning som praxis har därför berörts för 
att ge ett grundläggande förhållande och en bredare förståelse. 
Det empiriska materialet har, p g a ämnets komplexitet, belysts 
med tre olika teoretiska perspektiv, human factors, 
straff/rättsskipning samt byråkrati/organisationsteori. De två 
verksamheterna har emellertid båda som målsättning att lära av 
misstag för att undvika ett återupprepande, men olika vägar har 
valts för att nå målet.  
  Synen på misstag och disciplinära påföljder är explicit 
inom militär flygverksamhet, och utgår från  en tydlig ideologi 
om hur misstag uppstår. Den militära flygverksamheten präglas 
av ett systemsynsätt i synen på misstag, där individen primärt ses 
som en viktig informatör/operatör av/ i en händelse. 
Medarbetaren betraktas som en del av ett större organisatoriskt 
sammanhang, varför disciplinära påföljder inte anses kunna öka 
flygsäkerheten.  Hög rapporteringsvillighet av egna misstag till en 
central databas, ger ett underlag som används enbart till 
flygsäkerhetsanalyser, där trender av olika slag kan härledas. 
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Disciplinära påföljder är synnerligen ovanligt, men kan ske som 
ett led i attitydpåverkan, om en felaktig inställning föreligger när 
det gäller egen eller andras säkerhet. Disciplinär påföljd är 
emellertid inte kopplade till  det militära driftstörningssystemet 
och tillsynsmyndighetens (Militära flyginspektionens) arbete, 
utan hanteras av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd 
(FPAN) inom organisationen på central nivå vid Högkvarteret.  
 Inom Hälso- och sjukvården saknas en explicit och 
entydig ideologi om hur misstag uppstår, men däremot finns 
implicita föreställningar om ofelbarhet och perfektion, där 
medarbetare kan uppfattas som tämligen oberoende av sin 
omgivning i yrkesutvövningen. Synen på misstag förefaller också 
präglas av  en mer ”innehållsmässig” och  individfokuserad syn 
genom regelverkets utformning,  där det medicinska 
yrkesansvaret innebär att individer kan utkrävas ansvar för 
åsidosättande av skyldigheter i yrkesutövningen, där 
omkringliggande omständigheter inte nödvändigtvis vägs in. 
Genom hälso- och sjukvårdens rapporteringssystem av misstag, 
Lex Maria systemet, kan individer också  härledas av 
tillsynsmyndigheten (Socialstyrelsen), varför en rapport av eget 
misstag alltid är förenad med en risk för disciplinpåföljd. 
Disciplinpåföljder utdelas av en domstolsliknande myndighet, 
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), och därigenom 
får tillsynsmyndigheten också rollen av en åklagarfunktion vid 
bedömningen av om ett misstag ska överlämnas till HSAN. 
Detta innebär att rapporter av misstag genom  hälso- och 
sjukvårdens Lex Maria system fyller flera syften, dels att utreda 
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orsak, dels att förebygga ett återupprepande, men också att ta 
ställning till om disciplinpåföljd kan bli aktuell, d v s skuldfrågan.     
 Jämförelsen visar att skillnader i synen på misstag och 
ansvarsutkrävande kan härledas såväl historiskt som till 
organisationens och lagstiftningens utformning, men att 
militärflyg och hälso- och sjukvård kan ha många gemensamma 
beröringspunkter när det gäller hur misstag kan uppstå. Hälso- 
och sjukvårdens system är i jämförelse med det militära systemet 
inte uppbyggt med en central rapporteringsenhet, som i dag 
systematiskt förmår fånga upp stora som små misstag, varför 
nationella trender och något samlat grepp av misstagens 
omfattning i dag inte är möjligt att se inom hälso- och 
sjukvården. Jämförelsen pekar mot att synen på misstag 
möjligtvis också styrs (istället för en ideologi om misstag) av en 
byråkratisk modell (som syftar till legitimitet), vilket innebär att  
professionen som individer kan utkrävas ansvar för  kunskapen, 
d v s ”innehållet” i sjukvården, men att detta kan ske på 
bekostnad av att omkringliggande omständigheter inte vägs in. 
Därigenom kan det finnas en viss motsättning i hälso- och 
sjukvårdens nuvarande system mellan rättssäkerhet och 
sjukvårdssäkerhet. Jämförelsen leder fram till flera angelägna 
forskningfrågor som berör såväl förvaltningens utformning, 
former för ansvarsutkrävande som hälso- och sjukvårdens 
legitimitet.   
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Summary 
In the essay, the view of mistakes and disciplinary sanctions 
within the military aviation and health and medical service, are 
compared. The comparison has been made in respect to how 
mistakes (which have caused disciplinary sanctions), from 
respective sector, have been dealt with on local level as well as 
on central level, and how this affects the learning. For this 
purpose, the military system of operational disturbance has been 
compared with Lex Maria; the reporting system for mistakes, 
used by health and medical service. Therefore, to give a 
fundamental state of things and a wider understanding, the 
different structures of the sectors concerning organisation, 
legislation and praxis have been mentioned. The empirical 
material has, due to its complexity, been illustrated with three 
different theoretical perspectives: human factors, 
punishment/administration of justice and 
bureaucracy/organisational theory. However, both sectors aim to 
learn from their mistakes to avoid a reiteration, but they have 
chosen different ways to reach the goal. 
 The view of mistakes and disciplinary sanctions is explicit 
within military aviation, and is based on a clear ideology on how 
mistakes occur. The military aviation is characterised of a 
systematic approach on their view of mistakes, where the 
individual is primarily seen as an important informant/operator 
of an occurrence. The employee is regarded as a part of a greater 
organisational whole, consequently, disciplinary sanctions are not 
considered as a way to improve the flight safety. High reporting 
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willingness of one’s own mistakes to a central data base, gives a 
foundation used only for flight safety analyses, which results in 
trends of different kind. Disciplinary sanctions are most unusual, 
but may happen as a part of changing the attitude when an 
inaccurate point of view arises concerning safety of others or of 
oneself. However, disciplinary sanctions are linked neither to the 
military system of operational disturbance, nor to the work of 
superintending authority (Militära Flyginspektionen), but is 
handled by defensive forces’ disciplinary board of personnel 
(FPAN), within the organisation on central level at the 
Headquarters. 
 Within health and medical service, an explicit and 
unequivocal ideology on how mistakes occur is missing. 
However, there are implicit ideas about infallibility and 
perfection, where employees may be regarded as rather 
independent of their environment in exercise of the profession. 
Also, the view of mistakes seems to be more focused on 
“content” and individual, in accordance with the rules, where the 
medical professional responsibility means that individuals can be 
held responsible for neglecting their duties when exercising their 
profession (surrounding circumstances are not always taken into 
consideration). Through the Lex Maria system, individuals can 
be derived of the superintending authority (Socialstyrelsen), 
which means that a report of one’s own mistake is always 
combined with a risk of a disciplinary sanction. These are given 
from an authority similar to a court, health and medical service’s 
disciplinary board (HSAN). In that way the superintending 
authority is also given the role as a prosecutor on the judgement 
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of if a mistake should be handed over to HSAN. This means that 
reports of mistakes through the health and medical service’s Lex 
Maria system fulfils several purposes, partly to analyse the cause, 
partly to prevent reiteration, but also to take a position on if a 
disciplinary sanction will follow, i. e. question of responsibility. 
 The comparison shows that differences in the view of 
mistakes and accountability can be derived historically as well as 
to the structure of the organisation and legislation, but that 
military aviation and health and medical service could have 
several points in common on how mistakes may occur. Health 
and medical service’s system is, compared to the military one, 
not built on a central reporting unit, which today systematically 
catches both bigger and smaller mistakes. Consequently, it is not 
today possible to see any national trends or to get any composed 
grip on the proportions of the mistakes within health and 
medical service. The comparison indicates that the view of 
mistakes is also, possibly directed by a bureaucratic model 
(instead of an ideology on mistakes), which aims to legitimacy. 
This means that the profession as individuals can be held 
responsible for the knowledge, i. e. the “content”, in medical 
service, but that this may happen on the expense of not taking 
surrounding circumstances into consideration. In that way there 
may be a certain contrast in the health and medical service’s 
present system between rule of law and medical service safety. 
The comparison leads to several important research questions 
regarding the administration structure, forms of accountability 
and the legitimacy of health and medical service.  
 


