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Sammanfattning 
Sjukvården är en komplex organisation där människor och teknik ska samspela för att kunna ge en bra 
och säker vård. Ibland går något snett som i värsta fall kan leda till att en patient kan komma till skada. 
När  en  individ  utsätts  för  en  undvikbar  skada  i  vården  kallas  det  för  en  vårdskada.  Patientsäkerhet 
innebär att aktivt  sträva mot en  frånvaro av vårdskador.  Landstinget  i Östergötland  (LiÖ) har arbetat 
med  patientsäkerhet  ur  ett  systemperspektiv  sedan  år  2002  och  avvikelsehantering  är  en  del  i  det 
arbetet. Med hjälp av ett avvikelserapporteringssystem kan risker och problemområden synliggöras och 
på så sätt kan åtgärder sättas in. Varje enhet inom LiÖ rapporterar avvikelser och skillnader kan ses i hur 
frekvent de olika enheterna avvikelserapporterar. 

Denna uppsats  syftar  till att hitta  faktorer  som  ligger bakom dessa  skillnader och  se om det  finns ett 
samband  mellan  avvikelserapporteringsfrekvens  och  säkerhetskultur.  Intervjuer  och  observationer 
genomfördes  på  tre  vårdcentraler  med  stora  skillnader  i  avvikelserapporteringsfrekvens  för  att 
identifiera faktorer som skilde dem åt. Resultatet pekar på att chefen på vårdcentralens  inställning till 
säkerhetsarbete och avvikelserapportering är av stor betydelse. Hur stor kännedom medarbetarna har 
om LiÖs övergripande säkerhetsarbete är också en viktig faktor. Det går att se ett samband mellan hur 
väl en enhet har tagit till sig systemperspektivet och hur frekvent de avvikelserapporterar. Däremot är 
det svårt att säga något om sambandet mellan säkerhetskultur och avvikelserapporteringsfrekvens.  



 
 

 

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till Annica Öhrn och övrig personal på PSE som ställt upp med sin tid och gett 
svar på mina frågor. Tack också till Ulrich Olofsson för givande diskussioner och åsikter som lett mig in 
på rätt spår.  

Tack till Martin och min familj för att ni stöttat och hejat på mig och kommit med värdefulla synpunkter. 

Josefine, utan dig hade denna höst känts otroligt lång. Tillsammans har vi lyckats vrida och vända på 
våra tankar och kommit framåt. Fantastiskt att vi stått ut med varandra!  

Till all personal på de medverkande vårdcentralerna ‐ tack för ert engagemang och er gästvänlighet. 
Utan er hjälp hade jag inte kommit långt med denna uppsats.         
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1. Introduktion 
Att få en bra vård när man är sjuk är något de flesta tar för givet. Framför allt så räknar man med att 
sjukvården är en  trygg plats där man  inte utsätts  för några  risker. Många  tänker  inte på hur komplex 
sjukvården är. Avancerad teknik och många olika professioner och människor ska samsas under samma 
tak och organiseras på ett optimalt sätt utifrån de givna resurserna. Rätt kompetens ska finnas på rätt 
plats, rätt information ska komma ut i rätt tid till rätt personer och rutiner ska vara tydliga och allmänt 
kända. Sjukvården är med andra ord ett komplext system med många olika riskfaktorer. Ibland går något 
snett  som  i värsta  fall kan  leda  till att en patient kan komma  till  skada. När en  individ utsätts  för en 
undvikbar skada  i vården kallas det för en vårdskada. Självklart är dessa händelser  icke önskvärda och 
därför pratar man om patientsäkerhet då man försöker att minimera risken för patienter att utsättas för 
en vårdskada. Patientsäkerhet innebär alltså att aktivt sträva mot en frånvaro av vårdskador. Formen för 
hur detta utförs kan se lite olika ut i olika landsting, men en viktig del av arbetet med patientsäkerhet är 
avvikelsehantering. Det är Socialstyrelsen som sätter upp regler och riktlinjer  för hur säkerhetsarbetet 
ska  se  ut  på  en  nationell  nivå,  dessa  återfinns  i  Socialstyrelsens  föreskrifter  om  ledningssystem  för 
kvalitet och patientsäkerhet, SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsen, 2005a). I paragraf fyra står följande: 

”För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall 
vårdgivarna1inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Det systematiska 
kvalitetsarbetet skall  

1. syfta till att förebygga vårdskador,  
2. utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt 

vårdprocesserna,  
3. vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning,  
4. utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp, och  
5. vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen.” (Socialstyrelsen, 2005a) 

Varje landsting för sig sätter upp ett fungerande system för att följa dessa krav.  

Frågor  kring patientsäkerhet har blivit mycket uppmärksammade då  flera  studier  visar  att problemet 
med vårdskador är omfattande. I juni 2008 presenterade Socialstyrelsen en studie som visade att drygt 
100,000 vårdskador förekommer  i Sverige per år, cirka 8 procent av alla vårdtillfällen resulterar alltså  i 
någon form av vårdskada (Socialstyrelsen, 2008). En vårdskada är enligt Socialstyrelsen:  

”Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso‐ och 
sjukvården och som inte är en oundviklig följd av patientens tillstånd.” (Socialstyrelsen, 2005a) 

Varje år drabbas ett stort antal patienter av skador  i vården. Detta  innebär ett stort mänskligt  lidande 
och tar en ansenlig del av vårdens resurser i anspråk (Socialstyrelsen, 2008). En dansk studie från 2001 
visar att ungefär 9 procent av alla slutenvårdstillfällen  i Danmark resulterar  i patientskada, och  ledde  i 

genomsnitt till en förlängning av vårdtillfället med sju dagar (Schiøler, T., 2001). Även studier från  
                                                            
1 Vårdgivare är en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso‐ och sjukvård. 
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Kanada  (Baker,  2004)  och  USA  (Leape,  1991)  visar  ungefär  samma  siffror.  Alltså  en  incidens  för 
vårdskador på mellan 3 och 9 procent. I rapporten To err is human har Institute of Medicine bedömt att 
mellan 44 000 och 98 000 människor, i USA, årligen beräknas avlida på grund av skador i samband med 
vårdande behandling  (Kohn, Corrigan, Donaldsson, 1999).   Dessa  siffror bygger på  resultaten  från en 
studie från 1992 som visade att 3,2 procent av alla patienter i Utah och Colorado utsatts för skada inom 
vården varav 8,7 procentandelar avled till följd av detta (Thomas et al., 2000).  

Landstinget  i Östergötland  jobbar med patientsäkerhet utifrån ett så kallat systemperspektiv där man 
tar hänsyn till mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer då man analyserar händelser och risker. 
Analyser av händelser görs för att kunna få en förståelse för vad som har hänt och för att kunna lära av 
misstag och på  så  sätt  sprida  kunskap  som  kan  användas  i  förebyggande  syfte. Vid  införande  av nya 
rutiner eller ny utrustning görs en analys  för att  förutse  vilka  risker det  kan medföra och utifrån det 
skapa lämpliga instruktioner, utbildningar eller säkerhetsregler. Det är viktigt att ta hänsyn till helheten 
av  systemet,  och  inte  bara  titta  på  enskilda  faktorer,  detta  för  att  få  en  förståelse  för  hur  systemet 
(sjukvården) kan göras säkrare. Rutberg, Ahlberg och Forsberg beskriver det så här: 

”Inom sjukvården bör detta synsätt innebära att patientsäkerhetsarbetet skall syfta till att 
utforma lokaler och utrustningar samt rutiner och organisationer så att de minskar risken för 
misstag och att de felbehandlingar som sker inte leder till att patienter skadas.” (Rutberg, Ahlberg, 
Forsberg, 2007)  

En viktig del av patientsäkerhetsarbetet inom Landstinget i Östergötland är avvikelsehantering. Detta 
arbete går ut på att varje medarbetare rapporterar sådant som avviker från rutiner eller sådant som 
kan anses medföra en risk. Hanteringen av dessa rapporter ger möjlighet att på ett systematiskt sätt 
samla  in, analysera och återrapportera åtgärdade avvikelser och på så vis  lära av sina, och andras, 
misstag  (Rutberg,  Ahlberg,  Forsberg,  2007).  Varje  enhet;  avdelning,  klinik  eller  vårdcentral,  inom 
landstinget  rapporterar  avvikelser  som  berör  den  egna  enheten.  Enheter  som  har  samma  typ  av 
verksamhet  och  ungefär  samma  typ  av  organisation,  vad  gäller  personalstyrka  och  patientgrupp, 
borde ha ungefär samma avvikelserapporteringsfrekvens. Ett exempel på detta är vårdcentraler som 
ligger  i  liknande områden. Det borde med andra ord existera  lika många avvikelser på enheter som 
liknar varandra. Så är dock inte fallet i Landstinget i Östergötland. Rapporteringsfrekvensen skiljer sig 
avsevärt mellan olika vårdcentraler trots att de är tämligen lika i övrigt. Men beror det på skillnader i 
det faktiska antalet avvikelser eller skillnader  i rapportering? Genom att  jämföra vårdcentraler som 
skiljer sig åt när det gäller rapporteringsfrekvens kan framgångsfaktorer identifieras. Vad behövs för 
att avvikelsehantering ska fungera på ett optimalt sätt? Hur ser vårdpersonal på patientsäkerhet och 
avvikelserapportering?  Är  det  rätt  väg  att  gå? Med  denna  uppsats  försöker  jag  ge  svar  på  dessa 
frågor  och  genom  intervjuer  och  observationer  kunna  identifiera  faktorer  som  bidrar  till  att 
avvikelserapporteringsfrekvensen ser så olika ut.   
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2. Bakgrund 
Den  28  november  1983  skedde  en  olycka  på  dialysavdelningen  vid  regionsjukhuset  i  Linköping.  Tre 
personer dog på grund av att dialysvätskan blev utspädd och resulterade  i akut cellskada  i vävnaderna 
hos patienterna. Ytterligare tolv personer svävade  i  livsfara. Dialyskoncentratet hade tagit slut  i det för 
sexton  patienter  byggda  dialyssystemet  medan  vatten  fortsatte  att  pumpas  in.  En  sjuksköterska 
bedömdes ha orsakat olyckan genom att av misstag ha  stängt av  larmet och dömdes  för vållande  till 
annans död. (Svenaeus, 2003)  

Rutinerna  kring påfyllning  av dialysvätska  var otydliga och dialysanläggningen  led  av  tekniska brister. 
Trots dessa, både  tekniska och organisatoriska brister, var det en enskild människa  som  fick  ta på  sig 
hela  ansvaret  –  och  skulden  –  för  olyckan.  I  efterdyningarna  till  denna  händelse  uppmärksammades 
problemen med säkerhet och ansvar inom sjukvården i Sverige. Man började inse att det var orimligt att 
en ensam individ dömdes för att ha begått ett misstag i ett mycket komplext system, där många faktorer 
tillsammans har stor betydelse.  

Ungefär  20  år  senare  började  Landstinget  i  Östergötland  (LiÖ)  jobba  med  säkerhet  utifrån  ett 
systemperspektiv. Detta  perspektiv  innebär  att man  tar  hänsyn  till  ett  större  sammanhang  när man 
utreder och analyserar händelser och olyckor. Att se på olyckor som variation i systemet, och på så sätt 
något som är helt naturligt, är väldigt olikt det sätt man  tidigare sett på olyckor. Att  jobba utifrån ett 
systemperspektiv  innebär att man uppmärksammar avvikelser och misstag för att kunna analysera och 
göra förbättringar. Detta kräver en öppenhet som skiljer sig radikalt från hur sjukvårdspersonal tidigare, 
och än  idag på många håll, hanterar misstag och felhandlingar. Rädslan för vilka konsekvenser det kan 
medföra att ”erkänna” sina misstag har gjort att många valt att sopa dem under mattan  istället för att 
prata öppet om dem. Enligt en undersökning från 2008 (Stensmyren & Ekelius, 2008) anser 55 procent 
av de  tillfrågade  läkarna att  risken  för att bli anmäld är påfrestande. Bengt  Järnhult  skriver  i artikeln 
Säkerhetsstudier  borde  prioriteras  att  missbedömningar  då  och  då  görs  av  läkare  och  annan 
sjukvårdspersonal och att det inte alltid är lätt att se vad som är rätt bedömning (Järnhult, 2007). Det är 
vanligt att dessa missbedömningar aldrig kommer upp till ytan för reflektion: 

”När vi förstått att tillståndet kunde ha tolkats på ett annat sätt gömmer vi ofta saken i vårt eget 
sinne istället för att ta det med till kliniska möten för diskussion och lärdom” (Järnhult, 2007)      

Sådana  felbedömningar  och misstolkningar  tillsammans med  tekniska  fel,  brister  i  rutiner  och  dålig 
kommunikation är vad  som kan  leda  till att  säkerheten  för en patient äventyras och därmed  riskerar 
patienten att utsättas  för vårdskada.  Landstinget  i Östergötland har  sedan år 2000  jobbat aktivt med 
patientsäkerhetsfrågor. Det övergripande  ansvaret  för dessa  frågor har  idag Patientsäkerhetsenheten 
(PSE). Patientsäkerhet är, enligt Socialstyrelsen (2005a), skydd mot vårdskada. 

Det dagliga säkerhetsarbetet  inom LiÖ bedrivs genom  lokala handlingsprogram och avvikelsehantering 
på  samtliga  enheter.  Händelseanalys  genomförs  vid  allvarligare  avvikelser  enligt  ett MTO‐perspektiv 
(Människa Teknik och Organisation). När ny teknik eller nya rutiner införs genomförs en riskanalys enligt 
samma  perspektiv.  Dialoger  om  patientsäkerhet  förs  kontinuerligt  mellan  PSE  och  varje  enhet. 
Avvikelser  skall  rapporteras av  samtliga medarbetare  inom hälso‐ och  sjukvården. Alla avvikelser  som 
sker  inom  landstinget skall  rapporteras, oavsett hur betydelsefull den anses vara,  för att åtgärder ska 
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kunna vidtas. Händelse‐ och  riskanalyser genomförs av PSE  i samarbete med  involverad vårdpersonal, 
vid allvarligare händelser, för att kunna förbättra säkerheten inom vården. (Öhrn, 2008) En avvikelse är 
enligt Patientsäkerhetsenheten: 

”En icke förväntad händelse eller observation i verksamheten som medfört eller skulle kunna 
medföra risk eller skada för patient, närstående, medarbetare, utrustning eller organisation.” 
(Definitioner, 2007) 

Det finns tre nivåer av avvikelser; risk, tillbud och olycka. Där risk är en avvikelse som iakttagits som en 
potentiell risk men som egentligen inte har lett till något (olycka). Ett tillbud är en avvikelse som skulle 
kunna  ha  lett  till  en  olycka  och  en  olycka  är  något  som  faktiskt  har  inträffat  och  orsakat  skada 
(vårdskada).   

Att anamma ett sådant här systemperspektiv och  inse vikten  i att  faktiskt  lyfta  fram avvikelser är  inte 
helt banalt. Det krävs en god förståelse för hur arbetssättet är tänkt att fungera och en förståelse för att 
allt  inom systemet hänger  ihop. Det krävs också ett nytt sätt att tänka och se på olyckor och varför de 
inträffar  för att kunna  få  förståelse  för detta systemtänk. Att det är viktigt och nyttigt att  lära av sina 
misstag är något alla nog kan hålla med om, men att lyfta fram sina egna misstag så att andra kan lära av 
dem är inte lika självklart. Speciellt inte i en kultur där du riskerar att bli bestraffad för att ha begått ett 
misstag.  

I Sverige idag finns två rikstäckande instanser som hanterar vårdskador och fel som begåtts i vården. En 
som är till för vårdpersonal och som syftar till att sprida kunskap och förebygga skador, Socialstyrelsen 
enligt Lex Maria. Samt en dit patienter kan vända sig med anmälningar mot enskild vårdpersonal som 
anses ha gjort fel, Hälso‐ och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.    

Lex Maria  
När  en  allvarligare  vårdskada  har  inträffat  ska  vårdpersonalen,  enligt  lag,  anmäla  detta  till 
Socialstyrelsen.  Dessa  bestämmelser  kallas  för  Lex Maria.  Detta  självrapporterande  system  har  sitt 
ursprung i en händelse som inträffade på Maria sjukhus i Stockholm 1936, då fyra personer dog till följd 
en  felaktig  injicering  (Ödegård,  1998).  Den  första  lagen  som  trädde  i  kraft  efter  denna  händelse 
fokuserade  på  disciplinära  åtgärder  och  krävde  en  anmälan  både  till  Hälso‐  och  sjukvårdens 
ansvarsnämnd  och  till  polis  (Ödegård,  1998).  Bestämmelserna  har  kommit  att  förändras  under  de 
senaste  70  åren  och  syftar  nu  till  att  förebygga  vårdskador.  Anledningen  till  att  man  ska  anmäla 
händelser är framför allt att sjukvården ska lära av de misstag som sker så att inte andra ska råka illa ut. 
Detta är alltså en del av avvikelserapporteringsarbetet som sker lokalt på landstingen, men i detta fall så 
sker det på nationell nivå.  

Genom att analysera rapporter om fel och brister från sjukvården  i hela Sverige kan Socialstyrelsen ge 
rekommendationer  till  sjukhus och vårdcentraler  för att  förebygga  skador. Ett annat  syfte är att man 
som patient ska få klarhet i varför en skada eller sjukdom har uppstått.  (Socialstyrelsen, 2005b)  
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Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd 
Om en patient anser att någon som tillhör hälso‐ och sjukvårdspersonalen har gjort fel och vill få saken 
rättsligt  prövad,  kan  en  anmälan  göras  mot  den  specifika  personen  till  Hälso‐  och  sjukvårdens 
ansvarsnämnd, HSAN. När en anmälan kommit in görs en utredning av fallet. Om HSAN kommer fram till 
att den anmälda personen har begått ett fel kan en varning eller erinran ges. En varning är en strängare 
form av reprimand som ges vid allvarliga fel och erinran ges vid förseelser. Att få en erinran eller varning 
kallas sammantaget för att få en prickning. Efter begäran från Socialstyrelsen kan HSAN även besluta om 
så kallad prövotid för legitimerad personal eller begränsningar i till exempel en läkares rätt att skriva ut 
vissa  läkemedel. Oftast används prövotid  för  läkare och sjuksköterskor som missbrukar narkotika eller 
alkohol och den brukar vara i tre år. Socialstyrelsen kan också begära att HSAN ska dra in den anmälda 
personens legitimation. Det innebär att personen inte kan arbeta inom hälso‐ och sjukvården under den 
tid  som  legitimationen är  indragen. Anmälan kan göras  till HSAN av den drabbade patienten, dennes 
vårdnadshavare eller en nära anhörig. Även Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern 
kan göra en anmälan till HSAN. (Om man inte är nöjd med vården, 2006) 
 

2.1 Landstinget i Östergötland 
Sverige är uppdelat i 21 landsting (varav tre kallas regioner) som har till huvuduppgift att sköta uppgifter 
som  är  gemensamma  för  stora  geografiska  områden  och  som  kräver  stora  ekonomiska  resurser. 
(Carlstedt,  I. &  Löfgren,  I.,  2004)  Landstingen  styrs  av  en  folkvald  landstingsfullmäktige  som  i  sin  tur 
väljer  ut  en  landstingsstyrelse.  Kollektivtrafik  och  sjukvård  är  landstingets  största  ansvarsområden.  I 
denna uppsats står dock landstinget enbart för hälso‐ och sjukvård. Landstinget i Östergötland består av 
tretton kommuner, som står för den övergripande omsorgen (förutom sjukvård) av alla invånare. Det är 
framförallt  barn,  äldre  och  funktionshindrade  som  omfattas  av  denna  omsorg,  vid  bland  annat 
daghemsverksamhet,  serviceboenden  och  hemtjänst.  Landstinget  i  Östergötland  har  drygt  420 000 
invånare och 11 471 anställda inom hälso‐ och sjukvården.  

 

Figur 1 Karta över Landstinget i Östergötland2 

                                                            
2 Kartans upphovsman: Statistiska centralbyrån (SCB)  
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Sjukvårdsorganisationen är uppdelad  i tretton centrum, så som Hjärtcentrum  i Östergötland och Barn‐ 
och  kvinnocentrum  i Östergötland.  I de  tretton  ingår  även Närsjukvården  i  västra, östra och  centrala 
Östergötland. Under dessa tre ligger primärvården och alla vårdcentraler. Varje vårdcentral och enskild 
klinik på de olika centrumen är en enhet. Totalt finns 95 enheter, varav 42 är vårdcentraler.  

2.1.1 Patientsäkerhetsenheten i LiÖ 
Landstinget  i  Östergötland  har  sedan  2005  en  särskild  enhet,  Patientsäkerhetsenheten,  PSE,  som 
ansvarar för att säkerhetsarbetet inom vården följer en viss mall och håller en viss standard. De utbildar 
personal, genomför risk‐ och händelseanalyser, distribuerar information till både personal och patienter 
samt förvaltar avvikelserapporteringssystemet Synergi. Det kontinuerliga säkerhetsarbetet sker efter en 
modell uppdelad i sju delar3: 

1. Handlingsprogram ska finnas på varje enhet där rutiner, ansvar och roller för enhetens 
avvikelsehantering beskrivs. 

2. IT‐stödet Synergi ska användas för att rapportera avvikelser och risker. I Synergi inkluderas 
moduler för arbetsskador, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsbiverkningar. 

3.  Händelseanalyser genomförs på allvarliga händelser där en patient kommit, eller kunde ha 
kommit, till allvarlig skada. 

4. Riskanalyser genomförs för att identifiera risker i befintliga och i planerade processer (införande 
av ny teknik, metoder och vid förändringar av organisationer där patientsäkerheten kan 
påverkas). 

5.  Patientsäkerhetsdialoger genomförs kontinuerligt med landstingets direkt vårdande eller 
indirekt vårdande enheter. 

6. Patientens medverkan ska stärkas så att denne blir en naturlig part i säkerhetsarbetet. 

7. Resultat av insatta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten ska kontinuerligt följas upp. 

Landstingets fyra chefläkare  ingår  i PSE och ansvarar för Lex Maria rapportering till Socialstyrelsen. Vid 
anmälningar  enligt  Lex Maria  genomför  PSE  en  intern  händelseanalys  av  det  inträffade  (Öhrn  et  al. 
2007).  

Från  årsskiftet  2004/2005  har  LiÖ  informerat,  via  landstingets webbplats,  när  anmälan  till  Lex Maria 
gjorts och vad anmälan gällde. Detta är en del av patientsäkerhetsarbetet som LiÖ aktivt arbetar med. 
Ett  av  syftena  är  att,  genom  öppenhet,  gå  ifrån  en  bestraffande  kultur  till  ett  mer  förebyggande 
förhållningssätt. Genom  att  öppet  diskutera misstag  i  sjukvården  vill  landstinget  hitta  lösningar  som 
leder till systemförändringar och nya rutiner som förhindrar att misstag upprepas. (Lex Maria‐ärenden 
2007, 2008) 

                                                            
3 Hämtat från Patientsäkerhetsenhetens hemsida: http://www.lio.se/templates/PageWithColumn.aspx?id=36807 
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2.1.2 Organisationen på en vårdcentral  
Vårdcentralerna  ligger under primärvården som  i sin  tur  ligger under närsjukvården. Till vårdcentraler 
hänvisas  patienter  med  sjukdom  som  inte  är  akut.  På  en  vårdcentral  jobbar  allmänläkare, 
sjuksköterskor,  läkarsekreterare  och  undersköterskor.  Det  finns  även  distriktssköterskor  och 
specialistsköterskor  inom  till  exempel  astma  och  diabetes.  På  de  flesta  vårdcentraler  finns  även 
möjlighet  att  träffa  kurator,  dietist  och  fotspecialist  samt  att  lämna  prov  för  provtagning  på 
laboratorium. Inom LiÖ använder de allra flesta vårdcentraler telefonkösystemet Tele‐q .  

Vårdcentralen  styrs av en verksamhetschef  som har det övergripande ansvaret  för personal, ekonomi 
och utveckling. Det finns också en anställd, en läkare, som har det medicinska ansvaret. Vårdcentralerna 
i  LiÖ  är  resultatenheter  i  produktionsenheterna  Primärvården  i  västra,  östra  respektive  centrala 
länsdelen. Landstinget är alltså uppdelat  i tre geografiska delområden. Årligen skrivs avtal mellan varje 
resultatenhet och beställarnämnden  (Hälso‐ och sjukvårdsnämnden)  i  landstinget. Dessa avtal reglerar 
verksamhetens budget och prioriteringar. Samtliga  vårdcentraler  jobbar direkt under en primärvårds‐
chef för respektive länsdel. 
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3. Teori 
I detta kapitel tas de teorier som ligger till grund för uppsatsens syfte och analys upp. Hur synen på 
olyckor och säkerhet har förändrats över tid visas i de olycksmodeller som vuxit fram (se Hollnagel, 
2004). Termer som MTO och säkerhetskultur förklaras för att ge en förståelse för vad de innebär och hur 
de är viktiga i sammanhanget. Hur olycksmodeller och MTO appliceras på säkerhetsarbetet inom ett 
landsting och hur det fungerar i praktiken beskrivs också närmare. Till sist tas några teorier om 
gruppdynamik upp för att kunna tydliggöra hur säkerhetsarbete påverkas av en grupp och dess 
funktioner. 

 

3.1 Olycksmodeller 
Olycksmodeller används som en  förenkling av världen  för att kunna se  tillbaka på en  incident  (olycka) 
och  lyckas  identifiera  vilka  händelser  som  ledde  fram  till  den.  Modellen  gör  det  lättare  att  följa 
händelseförloppet  och  hålla  fokus  på  det  som  kan  anses  vara  viktigt.  En  olycksmodell  hjälper  de 
inblandade  att  skapa  gemensamma  begrepp  för  att  kunna  resonera  om  händelsen.  Den  ömsesidiga 
kunskap som skapas om världen med hjälp av dessa begrepp gör att  involverade parter kan skapa en 
gemensam  uppfattning  om  vad  som  hänt  och  vad  som  behöver  göras,  de  får  en  så  kallad  Common 
ground (Clark, 2005). Hollnagel (2004) beskriver det så här: 

”…communication and understanding become more efficient, because a number of things can be 
taken for granted.” (Hollnagel, 2004, s. 44) 

Det är också så att en olycksmodell kan skapa begränsningar som utredarna har svårt att ta sig förbi. De 
inblandade  personerna  kan  helt  enkelt  bli  låsta  inom  ramen  för  den  specifika  modellen.  Olika 
olycksmodeller  används  inom  olika  organisationer,  och  tolkas  på  olika  sätt  beroende  på  vem  som 
använder den. Modellerna ser alltså olika ut beroende på vem som använder dem. 

Hollnagel  (2004) delar  in olycksmodeller  i  tre  typer,  linjära, epidemiologiska och  systemiska modeller. 
Skillnaderna ligger i hur de ser på händelseförloppet som lett fram till olycka. 

3.1.1 Linjär olycksmodell 
De  linjära olycksmodellerna, även kallade sekventiella olycksmodeller, ser på en  incident som en serie 
händelser som  följer på varandra, där den sista händelsen är själva olyckan. Enligt Hollnagel  (2004) är 
det grundläggande antagandet bakom de linjära olycksmodellerna att en olycka kan inträffa trots att ett 
system tycks fungera normalt. Det som händer när en olycka  inträffar är att en oväntad händelse eller 
handling utlöser en  serie händelser  som  sker  i en  specifik ordning och  som  till  slut  leder  fram  till en 
olycka. En linjär olycksmodell ser händelser som identifierbara orsak‐verkansamband, alla händelser har 
en specifik orsak. Det är vanligt att den oväntade händelsen antas vara en osäker handling och därmed 
anges  den  mänskliga  faktorn  (mänsklig  felhandling)  som  orsak  till  olyckan  (Hollnagel,  2004). 
En  av  de  linjära  olycksmodellerna  brukar  kallas Dominoteorin  . Händelseförloppet  liknas  vid  fallande 
dominobrickor, en bricka  faller och  knuffar omkull nästa  som  knuffar omkull nästa och  så  vidare. En 
sekvens  av  händelser  leder  till  slut  fram  till  en  olycka.  Enligt  denna  teori  kan man  förhindra  olyckor 



9 
 

genom  att  identifiera  alla  inblandade  orsak‐verkansamband  (alla  brickor),  för  att  hitta  den  felande 
länken och eliminera denna (förhindra brickan från att falla). 

3.1.2  Epidemiologisk olycksmodell 
Dessa olycksmodeller  liknar en olycka, precis som namnet antyder, vid en epidemi, där sjukdom sprids 
som ett resultat av en kombination av faktorer, både uppenbara och latenta, som samexisterar i tid och 
rum. Efter kärnkraftsolyckan vid det amerikanska kärnkraftverket Three Mile Island 1979 blev det tydligt 
att  de  linjära  olycksmodellerna  inte  var  tillräckliga  för  att  kunna  beskriva  och  förstå mer  komplexa 
olyckor.  Epidemiologiska  olycksmodeller  kan  ses  som  ett  svar  på  kritiken  mot  de  linjära  olycks‐
modellerna. Hollnagel (2004) pekar ut fyra punkter där de epidemiologiska olycksmodellerna skiljer sig 
från de linjära. 

• Prestandaavvikelser (Performance deviations) 
Föreställningen om osäkra handlingar, som vanligen används synonymt med mänsklig 
felhandling börjar ersättas med detta begrepp. Prestandaavvikelse är ett mer neutralt 
begrepp som kan hänvisa både till en teknisk komponent eller en mänsklig handling i 
systemet. Begreppet är inte heller lika laddat som ”mänsklig felhandling” som lätt kan leda 
till stigmatisering. Prestandaavvikelser kan betraktas som en normal handling som av en eller 
annan anledning går fel, istället för en separat funktion eller kategori. 

• Miljöfaktorer (Environmental conditions) 
Epidemiologiska olycksmodeller tar även hänsyn till att förhållanden och miljöfaktorer kan 
leda till prestandaavvikelser. Istället för att söka en enskild grundorsak (som i en linjär 
olycksmodell) till en olycka försöker epidemiologiska olycksmodeller använda bredare 
analyser för att förstå ett händelseförlopp och ta med miljöfaktorer som en del av analysen. 

• Barriärer (Barriers) 
Barriärer har en central roll i epidemiologiska olycksmodeller. De ses som något som kan 
hjälpa till att förhindra att oväntade händelser inträffar och på så sätt ge systemet kapacitet 
att klara av att stoppa olyckor.  

• Latenta förhållanden (Latent conditions)  
Konceptet latenta förhållanden är en av de viktigaste skillnaderna mellan en linjär och en 
epidemiologisk olycksmodell. Latenta faktorer är sådana faktorer som existerar i ett system 
utan att märkas. I komplexa högrisksystem kan latenta faktorer komma att orsaka olyckor 
som har flera orsaker. De latenta faktorerna i sig utöser inte en olycka men de förstärker 
effekten av en prestandaavvikelse. 

3.1.3 Systemisk olycksmodell 
Den tredje olycksmodellen är den funktionellt mest komplexa även om den strukturellt sett är enklare 
än  den  epidemiologiska modellen.  Den  systemiska modellen  strävar  efter  att  beskriva  helheten  hos 
systemet där olyckan skett, istället för att beskriva orsak‐verkansamband eller epidemiologiska faktorer.   
Enligt denna modell är olyckor något som kan förväntas i ett system och kan alltså anses vara naturliga. 
Detta stämmer väl överens med Perrows  idé om normala olyckor (Perrow, 1984). En systemisk olycks‐
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modell  appliceras  på  så  väl  enkla  som  komplexa  system.  Det mest  centrala  i  denna modell  är  att 
olycksförlopp  ses  som en helhet  som består av en händelsekedja  som  föregås och efterföljs av andra 
händelser. (Hollnagel, 2004)   

Ett  system  kommer  alltid  att  uppvisa  en  viss  variation  och  det  viktigaste  är  att  effektivt  övervaka 
systemet  så  att  potentiellt  okontrollerbara  variationer  kan  hanteras  på  en  tidig  nivå  och  på  så  vis 
förhindra att en olycka inträffar. Denna variation är, till skillnad från de prestandaavvikelser som tas upp 
i den epidemiologiska modellen,  inte nödvändigtvis negativ, och behöver därför  inte alltid elimineras. 
Hollnagel (2004) menar istället att denna variation är nödvändlig för att systemet ska utvecklas och för 
att människorna  i systemet ska ha en chans att  lära sig. Övervakningen av systemets prestanda måste 
därför kunna skilja på potentiellt skadlig variation och variation som kan tänkas vara användbar. 

3.1.3.1 Skarpa änden – trubbiga änden (Sharp end Blunt end) 
Begreppen  prestandaavvikelse  och miljöfaktorer  från  den  epidemiologiska  olycksmodellen  har  i  den 
systemiska olycksmodellen bytts ut mot den skarpa änden  (sharp end) och den  trubbiga änden  (blunt 
end). Hollnagel menar att detta  synsätt även är aktuellt när det gäller  latenta  förhållanden  (från den 
epidemiologiska olycksmodellen) och därför kan ses som ett gemensamt drag hos den epidemiologiska 
och systemiska olycksmodellen. Hollnagels beskrivning av begreppen bygger på en definition av Woods 
et al. (1994), men han betonar att de inte ska ses som absoluta definitioner, eftersom någons trubbiga 
ände kan vara en annans skarpa ände. 

• Den skarpa änden (sharp end) 
I den skarpa änden befinner sig personer som är i direkt kontakt med riskabel teknik eller 
riskabla procedurer. Exempel på detta är läkare, piloter och kraftverksoperatörer. Det är 
vanligt att dessa personer hamnar i fokus när en olycka inträffar. Detta för att de befinner sig 
i samma tid och rum som själva olyckan. 

• Den trubbiga änden (blunt end)   
Människor och faktorer som påverkar den skarpa änden och på så vis också säkerheten, 
befinner sig i den trubbiga änden. Organisation och regelverk kan beskrivas som den trubbiga 
änden. Även människors inflytande på till exempel resurser, både ekonomiska och 
tidsbegränsande, kan ses som den trubbiga änden. 

 
3.2 Människa, teknik och organisation (MTO) 
Detta koncept myntades under 1980‐talet  inom svensk kärnkraftsindustri. Begreppet användes  för att 
sammanfatta det perspektiv som användes för att minska risken för olyckor och stärka säkerheten inom 
just  kärnkraften.  På  engelska  kallas  samma  perspektiv  ”Human  Factors”  och  representerar  ett 
kunskapsområde som hanterar den gemensamma grund varpå människa, teknik och organisation möts 
(Rollenhagen,  1995).  MTO  symboliserar  ett  fokus  på  tre  delsystem,  människan,  tekniken  och 
organisationen. Det går att se på dessa tre system separat och finna både styrkor och svagheter som kan 
påverka säkerheten  i ett större sammanhang. Men det är först när man ser på samspelet mellan dem 
som man kan upptäcka annars dolda faktorer som påverkar säkerheten.   Rollenhagen (1995) beskriver 
perspektivet så här: 
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”Övergripande kan MTO‐området preliminärt definieras som ett perspektiv på säkerhet vars syfte 
är att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar samspelar med 
olika teknologier och organisationsformer samt utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet.”  
(Rollenhagen, 1995, s. 10) 

MTO representerar ett systemperspektiv som betonar att människa, teknik och organisation bör ses 
som en samverkande helhet (Rollenhagen, 1995). Ett system består av flera komponenter (tekniska 
och  organisatoriska/administrativa  komponenter  samt  människor)  som  lyder  under  en  särskild 
organisation. Alla komponenter påverkar ömsesidigt varandra genom  relationerna  sinsemellan. Till 
exempel så påverkas människan av hur  tekniken är utformad och det är samtidigt människan som 
utformar  tekniken  (Rollenhagen,  1995).    Genom  att  optimera  informationsflödet mellan  de  olika 
komponenterna, och på så vis stärka relationerna dem emellan, kan man skapa goda grunder för ett 
väl  utvecklat  säkerhetsarbete.  En  säkerhetsanalys  som  förstår  hur  informationen  passerar  genom 
systemet och som kan förutspå vad som skulle kunna hända om  informationen av någon anledning 
inte skulle nå fram har goda möjligheter att sätta in barriärfunktioner i systemet (Rollenhagen, 1995). 
Dessa barriärfunktioner kan vara administrativa, tekniska eller psykologiska/sociala. 

Inom sjukvården är detta systemiska synsätt  lämpligt eftersom de tre delsystemen är aktuella. Vården 
består  av många olika  komponenter.   Människor  vårdar människor, ofta med hjälp  av olika  tekniska 
artefakter och organisationen bakom sjukvården är en avgörande faktor för att vården ska bli så effektiv 
som möjligt. Många olika professioner ska organiseras på ett  lämpligt sätt för att samarbetet ska gå så 
smidigt som möjligt.  

3.2.1 Säkerhetskultur 
Organisationen  på  en  arbetsplats  (i  ett  system)  styrs  till  stor  del  av människors  värderingar  och 
attityder. Det innebär att även säkerhetsarbetet styrs av just värderingar och attityder. Detta brukar 
kallas  för  organisationens  säkerhetskultur.  Synen  på  vad  säkerhet  är  och  hur  organisationen  ska 
uppnå  vissa  säkerhetsmått  är  helt  beroende  av  de  inblandades  åsikter  om  just  dessa  frågor.  En 
organisations  säkerhetskultur  speglas  också  av  samhällets  moraliska  värderingar  vid  en  given 
tidpunkt. Beroende på vad som är hett och i fokus i samhället förändras också en organisations fokus 
och prioriteringar. Säkerhetskulturen varierar därför över tid. (Rollenhagen, 2005) 

Människorna  som  verkar  i  organisationen  spelar  naturligtvis  den  största  rollen  när  det  gäller 
säkerhetskulturen.  Vad medarbetarna  anser  vara  viktigt  och  hur  prioriteringarna  ser  ut  är  det  som 
ytterst avgör vilken form säkerhetskulturen tar. Ledningen i en organisation spelar också en stor roll för 
hur säkerhetskulturen ser ut. Det krävs att ledningen helhjärtat driver säkerhetsfrågor och har det som 
nummer ett på sin agenda för att gruppen ska följa med (Schill Saran, 2007). Naturligtvis är vissa yttre 
faktorer också avgörande, så som lagar, traditioner och teknisk utveckling.     

Rollenhagen  (2005) menar  att  säkerhetskultur  kan beskrivas på olika  sätt, beroende på  vilken  ansats 
man har:    

• Normativ ansats Säkerhetskultur betraktas som ett ideal vilket ger kriterier för vad som är en 
god säkerhetskultur, det vill säga en kultur som medverkar till att skydda mot olyckor.  
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• Deskriptiv ansats (kvalitativ) Säkerhetskultur undersöks empiriskt för att hitta uppfattningar 
om säkerhet, till exempel vilken mening folk associerar till begrepp som säkerhet och risk. 
(Kvantitativ) Säkerhetskultur mäts i form av skattningsskalor för olika områden. 

• Förklarande ansats Säkerhetskultur i termer av hur den kausalt påverkar (eller samspelar 
med) risk och säkerhet utifrån teoretiska och/eller empiriska ansatser.  

• Utvecklingsansats Säkerhetskultur betraktas i huvudsak från ett metodperspektiv där olika 
strategier och metoder som väntas leda till god säkerhetskultur ligger i fokus.  

Påfallande ofta saknas den förklarande ansatsen i forskning, vilket gör att man faktiskt inte vet vad som 
är bra och dåligt för den faktiska säkerheten. I denna uppsats tas en normativ ansats. 
 
3.3 Patientsäkerhet med systemperspektiv 
Uppfattningen om vad det är som orsakar misstag inom vården har varierat under åren. Under lång tid 
ansåg man att problemet kunde  lösas genom att hitta den  individ som varit den utlösande faktorn för 
olyckan (den skarpa änden) och sätta in disciplinära åtgärder mot denna. Denna strategi har kommit att 
kallas för ”syndabockstänkande” och detta förhållningssätt har mer och mer övergivits till förmån för ett 
så kallat systemtänkande. Detta systemtänk innebär en insikt om att olyckor och negativa händelser kan 
ha  flera bakomliggande orsaker som kanske  inte alltid är uppenbara vid en  första anblick men som är 
nog  så  viktiga,  såsom  till  exempel  arbetsmiljö,  rutiner,  ledarskap  och  organisation.  (Socialstyrelsen, 
2007) 

Det har varit vanligt att utredningar av olyckor inom hälso‐ och sjukvård har fokuserat på att hitta brister 
hos just personalen och disciplinära åtgärder har varit det enda lösningsförslaget (Bosk, 1979). Detta är 
kontraproduktivt  och  resulterar  inte  i  en  hållbar  utveckling.  Istället  bör  fokus  ligga  på  att  identifiera 
svagheter i systemet (Ternov & Akselsson, 2005). Ett sådant perspektiv på olyckor och utredningar kallas 
för systemperspektiv. 

Sedan  2002  jobbar  Patientsäkerhetsenheten  i  LiÖ  utifrån  ett  systemperspektiv.  Det  innebär  att  alla 
nivåer och aspekter av  systemet är  involverade  för att  systemet  ska  fungera  som det gör  (Hollnagel, 
2003). Det är alltså  inte  intressant att titta enbart på en enskild  individ eller specifik utrustning för att 
förstå sig på systemet. För att kunna identifiera bakomliggande orsaker till en olycka eller ett tillbud, och 
på så sätt kunna sätta in lämpliga åtgärder, görs händelseanalyser utifrån ett MTO‐perspektiv. Även när 
ny utrustning eller nya rutiner införs görs analyser, i dessa fall riskanalyser för att kunna hitta potentiella 
risker. 

Alla aspekter av systemet, människa, teknik och organisation måste tas med i beräkningen när analyser 
genomförs  för att  få en helhetsbild av händelser och risker. Detta  för att skapa ett mer  förebyggande 
förhållningssätt och gå ifrån en bestraffande kultur. Genom att öppet diskutera misstag och incidenter i 
sjukvården  vill  landstinget  försöka  skapa  systemförändringar  och  rutiner  som  förhindrar  att misstag 
upprepas. Då människor utgör en stor och avgörande roll inom sjukvården är det viktigt att personalen 
inte känner sig utpekad eller anklagad, utan kan våga stå för misstag och på så sätt kunna vara med och 
skapa förbättring. 
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3.3.1 Avvikelserapportering 
Samtliga medarbetare  inom  hälso‐  och  sjukvård  inom  LiÖ  ska  rapportera  alla  avvikelser  som  före‐
kommer  under  arbetstid,  i  enlighet med  Patientsäkerhetsenhetens  riktlinjer. Avvikelserapporteringen 
syftar till att i ett tidigt stadium uppmärksamma händelser och tillbud som inträffar i organisationen och 
som  har,  eller  skulle  kunna  ha,  orsakat  en  skada  hos  patient,  personal  eller  utrustning.  Risk‐  och 
avvikelsehantering  är  reglerat  i  föreskriften  Ledningssystem  för  kvalitet  och  patientsäkerhet  SOSFS 
2005:124.  

Verksamhetschefen ska: 

• Inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet (i första hand patientsäkerhet) kontinuerligt ska 
bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten   

• Ansvara för att övergripande mål för verksamheten formuleras och för att dessa uppnås 

• Ansvara för uppföljningen och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att 
förbättra vården 

 
Hälso‐ och sjukvårdspersonalen ska medverka vid: 

• Framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder 

• Risk‐ och avvikelsehantering 

• Uppföljning av mål och resultat 

På alla enheter inom landstinget ska det finnas en avvikelsesamordnare med tydligt uppdrag och avsatt 
tid. Med  tydligt  uppdrag menas  att  varje  enhet  ska  ha  ett  årligen  uppdaterat  handlingsprogram  för 
avvikelsehantering.  I detta ska det klart  framgå vem som är avvikelsesamordnare samt vilken  tid som 
denne  får  till  sitt  förfogande  för  att  hantera  enhetens  avvikelser.  Avvikelsesamordnaren  ska  ha 
genomgått en dags utbildning i Synergi samt en halvdags påbyggnadskurs i statistik.   

Rapporteringen  sker  med  hjälp  av  ett  avvikelserapporteringsprogram,  Synergi,  som  funnits  inom 
Landsstinget  sedan  2003. Alla  anställda  kommer  åt  Synergi  genom  att  logga  in på  LiÖs  interna  sidor 
(LISA) på en av  landstingets datorer. I Synergi beskriver man kortfattat avvikelsen, vilken tid avvikelsen 
inträffade samt vilka personer som varit inblandade. Om en patient är involverad syns dennas namn och 
personnummer  endast  för  de  som  eventuellt  utreder  avvikelsen  och  gör  en  händelseanalys.  Varje 
avvikelserapport  kommer  sedan  till  avvikelsesamordnaren  och  verksamhetschefen  på  enheten  som 
klassificerar avvikelsen utifrån en given  lista och graderar hur allvarlig avvikelsen är. En avvikelse kan 
vara  antingen  en  risk,  ett  tillbud  eller  en  olycka  som  har  följande  definitioner  enligt  Socialstyrelsen 
(2005):  

                                                            
4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: http://www.sos.se/sosfs/2005_12/2005_12.htm  
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Risk: Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa 

Tillbud: Händelse som hade kunnat medföra vårdskada 

Olycka: Händelse som medfört vårdskada  
 
Avvikelsesamordnarens uppgift är att handlägga alla ärenden som kommer in via Synergi. Information 
som eventuellt saknas i rapporten måste fyllas på av samordnaren. Åtgärder ska sättas in för att 
förebygga att en avvikelse upprepas och dessa ska dokumentras av avvikelsesamordnaren i Synergi. 
Dessa åtgärder ska sedan följas upp av enheten för att kunna utvärdera om de hade önskad effekt. 
Under 2007 rapporterades 11438 avvikelser (risker, tillbud och olyckor) inom LiÖ (Öhrn, 2008). 
 

 3.4 Grupper  
En grupp är  två eller  fler människor  som är kopplade  till varandra genom  sociala  relationer  (Forsyth, 
2006). En grupp kan vara allt  från  två personer, en så kallad dyad, exempelvis ett gift par,  till en stor 
folkmassa, till exempel anhängare av ett fotbollslag. I en stor grupp bildas oftast mindre undergrupper 
för att det ska bli  lättare  för  individer att hitta ett samspel och  få en överblick över gruppen  (Nilsson, 
1993). Det  finns olika  typer av grupper, bland annat  formella och  informella. En  formell grupp har ett 
tydligt uttalat mål och fokus på uppgifter, medan informella grupper har ett mer socialt fokus och finns 
till för att skapa relationer och tillgodose individens behov av samhörighet (Nilsson, 1993). Den formella 
gruppen har ofta en formell ledare (chef) vars uppgift är att se till att gruppens mål och syfte uppfylls. På 
en arbetsplats existerar framför allt formella grupper med en formell  ledare. Beroende på vad  ledaren 
har för prioriteringar omfördelas gruppens resurser till att passa dessa mål.  

Mål  inom en grupp kan vara gemensamma, men också  individuella och dessa  två  stämmer  inte alltid 
överens. Även de gemensamma målen kan se olika ut för olika individer trots att de kan verka vara lika 
för  hela  gruppen.  Hur  gruppmedlemmarna  kommunicerar  och  agerar  kan  ge  sken  av  att målen  är 
desamma, men så behöver det alltså inte vara. Dessa skillnader i uppfattning om mål kan ge upphov till 
konflikter  inom gruppen. Det är viktigt att medlemmarna  i en grupp har ett  tydligt mål  för att kunna 
acceptera  det  jobb  som måste  göras  för  att  nå  dit.  Utan  tydliga  och  konkreta mål  är  det  svårt  att 
utvärdera hur arbetet  fortgår och det blir också svårare att motivera gruppen. Ledarens  förväntningar 
på gruppen kan också påverka motivationen. Genom att tro på gruppens möjligheter och vara övertygad 
om att det kommer att gå bra kan ledaren skapa en god och motiverande stämning i gruppen. (Nilsson, 
1993) 

I olika grupper tar vi på oss olika roller. Dessa ger oss själva och andra möjlighet att sätta ett namn på 
det  vi  gör,  och  kunna  skapa  en  förutsägelse  av  vad  som  kommer  att  hända. Vissa  roller  präglar  vår 
personlighet  och  andra  roller  påverkas  av  hurdana  vi  är  som  personer. Med  roller  kommer  också 
förväntningar  från  övriga  i  gruppen.  Man  brukar  skilja  på  uppgiftsroller  och  samspelsroller,  där 
uppgiftsrollen fokuserar på gruppens mål och syfte, och samspelsrollen har mer fokus på samspelet och 
relationerna  i  gruppen.  Båda  dessa  roller  måste  finnas  i  en  grupp  för  att  den  ska  fungera  på  ett 
tillfredställande sätt. Normalt kan en person  inte samtidigt ta på sig båda rollerna utan tenderar att ta 
antingen uppgiftsrollen eller samspelsrollen. En viss koppling kan göras till  individers personlighet eller 
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personliga behov och de roller de tar i grupper. Förhållandevis ofta tar samma person på sig samma typ 
av roll, uppgifts‐ eller samspelsroll,  i olika grupper. Detta kan förklaras med att deras personliga behov 
tillfredställs bäst av den ena eller andra rollen. (Nilsson, 1993)   

En  naturlig  hierarki  finns  alltid  i  en  grupp.  Detta  för  att  samspelet  ska  fungera  på  ett  naturligt  och 
smidigt  sätt.  De  olika  positionerna  eller  rollerna  i  gruppen  kopplas  vanligtvis  ihop med  status  och 
anseende  och  värderas  olika  högt.  De  har  också  olika  mycket  inflytande  över  andra.  Gruppens 
statusfördelning  är  stabil,  men  inte  oföränderlig.  Nya  situationer,  uppgifter  eller  medlemmar  kan 
komma att skapa  förändringar  i hierarkin. Att statusfördelningen  finns är viktigt  för effektiviteten och 
samarbetet  i gruppen. Det är också viktigt att alla medlemmar känner att de kan påverka hur gruppen 
ska nå sina mål på ett effektivt sätt. Känslan av att kunna påverka ger en positiv inställning till målen och 
således en hög motivation. (Nilsson, 1993)   
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4. Syfte 
Syftet med denna studie är att hitta faktorer som påverkar avvikelserapportering och att försöka avgöra 
om  avvikelserapporteringsfrekvens  samvarierar med  säkerhetskultur. Genom  att  jämföra  tre  enheter 
med till synes stora skillnader i avvikelsehantering kan framgångsfaktorer identifieras.  

Följande frågeställningar har använts för att kunna utföra syftet: 

Vilka faktorer skiljer vårdcentralerna åt? 

Hur påverkar dessa faktorer avvikelserapporteringen? 

Innebär en hög avvikelserapporteringsfrekvens ett bra säkerhetsarbete?  

Detta är av  intresse eftersom systemperspektivet, som  ligger  till grund  för avvikelserapporteringen, är 
ett  relativt nytt arbetssätt  inom LiÖ. Ambitionen med att  införa ett avvikelserapporteringssystem och 
ställa krav på medarbetare är att få kännedom om de avvikelser som förekommer inom organisationen. 
Genom  att  jobba  mot  målet  att  alla  avvikelser  ska  rapporteras  kan  man  tidigt  upptäcka  riskfyllda 
beteenden och sätta  in åtgärder där det behövs. Därför uppmuntras alla medarbetare att  rapportera. 
Men  om  inte  alla  inom  organisationen  jobbar mot  samma mål,  att  jobba med  säkerhet  utifrån  ett 
systemperspektiv och  synliggöra avvikelser,  samt har  insikt  i hur dessa mål  ska nås, genom avvikelse‐
rapportering, kommer man  inte framåt. Att  jobba med säkerhet ur ett systemperspektiv är något som 
ger resultat över tid och det är därför viktigt att se till att arbetet fortgår även om tydliga resultat  inte 
kan ses direkt.  
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5. Metod 
För att kunna hitta de faktorer som skiljer vårdcentraler åt behövs en kännedom om hur vårdcentralerna 
fungerar. Med hjälp av observationer och intervjuer har en bild av vårdcentralerna skapats. Då det inte 
finns  särskilt mycket  tidigare  forskning  på  detta  område  har  en  explorativ  ansats  tagits,  utifrån  en 
teoretisk bakgrund. Säkerhetskultur undersöks ur ett normativt perspektiv och kan därför inte ge svar på 
den faktiska säkerheten på vårdcentralerna. 
 
5.1 Vårdcentralerna 
Tre  vårdcentraler  valdes  ut  utifrån  tre  kriterier.  Samtliga  skulle  vara  en  organisation  i  samma 
storleksordning,  det  vill  säga  ha  ungefär  lika  hög  tjänstenivå  (lika  många  heltidstjänster). 
Avvikelserapporteringssystemet  Synergi  skulle  ha  funnits  på  vårdcentralen  sedan  2004.  Dessa  två 
kriterier var viktiga för att säkerställa validiteten i undersökningen. Till sist valdes de vårdcentraler med 
högst antal avvikelserapporteringar respektive lägst antal avvikelserapporteringar, samt en som låg mitt 
i mellan. Avvikelserapporteringsfrekvensen avser perioden första januari 2007 (2007‐01‐01) till sista juni 
2008 (2008‐06‐30). Dessa data plockades ut från Synergis databas genom en sökning på antal avvikelser, 
där arbetsskada är borttaget, på samtliga enheter inom närsjukvården i LiÖ. Tjänstenivån på de två av de 
utvalda  vårdcentralerna  ligger  på  25  heltidstjänster  och  den  tredje  har  33  heltidstjänster.  De  tre 
enheterna  som  plockades  ut  ligger  under  varsin  primärvårdsenhet.  En  vårdcentral  ligger  alltså  i  den 
östra länsdelen, en i den västra länsdelen och en i den centrala länsdelen. Detta innebär att de har olika 
chefläkare och primärvårdschefer samt arbetar mot olika slutenvårdsenheter. Vårdcentralerna fick bara 
veta att de  var en av  tre  vårdcentraler  som  var delaktiga  i en undersökning  av patientsäkerhet,  som 
genomfördes  av  en  student  i  samarbete med  Patientsäkerhetsenheten. Utifrån  vilka  kriterier  de  var 
utvalda fick de inte veta.  

5.1.1 Observationer 
Personalen  observerades  under möten  där merparten  av  personalstyrkan  var  närvarande. Mötena  i 
fråga  kunde  vara  veckomöten  eller  planeringsmöten.    Huvudfokus  för  observationen  var  säkerhets‐ 
arbete  och  avvikelserapportering  och  hur  detta  fungerar  på  den  aktuella  vårdcentralen.    Även 
interaktion  och  kommunikation mellan  personal  studerades  för  att  få  en  känsla  för  hur  stämningen 
bland medarbetarna var och hur strukturen i gruppen såg ut. Avvikelsesamordnarens roll och ställning i 
gruppen var också en central del av observationen, likaså verksamhetschefens roll. 

En öppen observationsmetod användes  (Forsyth, 2006). Vilket  innebär att alla delaktiga på mötet  fick 
veta  att  en  person  satt med  för  att  observera  dem. Många  hade  också  träffat  eller  hört  talas  om 
observatören  innan  själva mötet. Observationen  var  också  en  icke‐deltagande  observation  (Bryman, 
2004),  vilket  innebar att observatören  inte deltog  i det  som observerades, utan  var  frånkopplad  från 
interaktionen.  Observatören  förde  anteckningar  på  papper  under  hela  observationen.  Framför  allt 
kommentarer  om  stämningen,  vem  som  tog  ordet  och  hur mötets  upplägg  såg  ut  antecknades  av 
observatören.  
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5.1.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med delar av personalen på vårdcentralerna  för att  få  fram en klarare bild av 
hur arbetet med avvikelser och säkerhet ser ut på respektive vårdcentral. Utifrån detta kan faktorer som 
skiljer dem åt identifieras.  

Tre  personer  valdes  ut  på  respektive  vårdcentral  för  att  delta  i  intervjuer.  Verksamhetschefen  och 
avvikelsesamordnaren  ingick  i de  tre och ytterligare en person plockades ur arbetsgruppen utifrån två 
kriterier. Det första var att denna person skulle ha gjort minst fyra avvikelserapporter mellan den första 
januari 2007 (2007‐01‐01)och den sista juni 2008 (2008‐06‐30). Det andra var att personen skulle jobba 
som sjuksköterska och vara fast anställd på vårdcentralen. Samtliga nio respondenter var kvinnor. 

Intervjuunderlaget  följde  de  rekommendationer  som  Bryman  ger  i  Social  Research Methods  (2004). 
Frågor ska inte vara ledande eller alltför generella. Två frågor ska inte formuleras som en fråga. Frågorna 
ska vara formulerade så kort och koncist som möjligt. I formuleringarna ska även negativa och krångliga 
termer undvikas. Intervjuerna var uppdelade i två delar (se bilaga 1‐3) Den första var en strukturerad del 
med  frågor  rörande  respondentens  bakgrund,  såsom  utbildning  och  antal  år  inom  landstinget.  Den 
andra delen var semistrukturerad och  innehöll mer öppna  frågor där respondenten uppmuntrades att 
associera  fritt och gärna  ta upp exempel.  I vissa  fall  ställdes  följdfrågor  för att  förtydliga eller  för att 
komma  tillbaka  till  rätt  spår.  Underlaget  var  utformat  för  att  undvika  ledande  frågor  samt  för  att 
uppmuntra  respondenten  till  att  prata  öppet  och  inte  känna  någon  press  eller  oro  över  sina  svar. 
Frågorna  varierade  något  beroende  på  om  det  var  chefen,  samordnaren  eller  medarbetaren  som 
intervjuades. Vissa frågor var specifikt riktade till en respondentgrupp och var därför inte nödvändiga att 
ha med i samtliga intervjuer (se bilaga 1‐3). 

Varje  intervju  genomfördes  enskilt  i  en  ostörd miljö  och  varade mellan  20‐50 minuter. Olika  lokaler 
användes på respektive vårdcentral utifrån möjligheterna där och då och kunde vara ett kontor eller ett 
konferensrum. En tid innan genomförandet av intervjun fick respondenten ett informationsblad skickat 
via e‐post, med en kort  information om vad  intervjun skulle handla om och  till vilket syfte den skulle 
användas  (se  bilaga  4).  Intervjuledaren  informerade  vid  intervjutillfället  återigen  om  syftet  och  att 
respondenten när som helst fick avbryta  intervjun om så önskades. Efter respondentens godkännande 
spelades  intervjun  in på en mp3‐spelare  (åtta av nio  intervjuer  spelades  in). Respondenten påmindes 
också  om  att  intervjuledaren  hade  tystnadsplikt  och  att  all  information  som  berör  patienter  skulle 
plockas bort ur materialet och inte användas. Under intervjun förde intervjuledaren anteckningar direkt 
i frågeformuläret.  

Efter  varje  intervju  lyssnades  materialet  igenom  och  alla  anteckningar  renskrevs.  Ingen  fullständig 
transkription gjordes, men kommentarer  som ansågs vara beskrivande och viktiga  transkriberades  för 
att sedan kunna citeras på ett korrekt sätt. 
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6. Resultat och diskussion 
Datainsamlingen resulterade i ett antal områden där vårdcentralerna skilde sig åt beträffande avvikelser 
och  säkerhetsarbete.  Dessa  områden  presenteras  i  detta  kapitel.  Under  varje  område  beskrivs 
vårdcentralerna  var  och  en  för  sig  och  sedan  görs  en  diskuterande  jämförelse  där  de  huvudsakliga 
skillnaderna  tas upp och  hur dessa  skillnader  kan  tänkas påverka  avvikelserapporteringsfrekvensen.  I 
början  av  detta  kapitel  presenteras  avvikelserna  som  har  rapporterats  för  att  ge  en  bild  av  hur 
vårdcentralerna  skiljer  sig  åt.  Även  en  kortare  beskrivning  av  hur  Synergi  fungerar  och  upplevs  av 
personalen ges. 
 
6.1 Avvikelser 
I detta avsnitt presenteras statistik över de avvikelser som rapporterats på de tre vårdcentralerna under 
perioden första  januari 2007 (2007‐01‐01) till sista  juni 2008 (2008‐06‐30). Även avvikelserapporternas 
fördelning över  antalet  anställda och  antal  vårdkontakter  presenteras  för  att  tydliggöra  att det  finns 
skillnader mellan vårdcentralerna.  
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I figur 2 visas antalet avvikelser som rapporterats på respektive vårdcentral. Vårdcentral A hade under 
den aktuella perioden 129  rapporterade avvikelser  som berört enheten  (även avvikelserapporter  som 
kommit  från  andra  enheter  räknas med).  Vårdcentral  B  hade  under  samma  period  74  rapporterade 
avvikelser och vårdcentral C 24 rapporterade avvikelser. Vårdcentral A hade alltså mer än  fem gånger 
fler rapporteringar än vårdcentral C.  

 

 

Figur 3 Antal rapporterade avvikelser i förhållande till antal vårdkontakter på respektive vårdcentral 

 
 

Hur  vanligt  förekommande det är att  avvikelser  rapporteras  visas genom att  slå ut alla  rapporterade 
avvikelser på antal vårdkontakter på respektive vårdcentral. Resultatet av detta framkommer  i figur 3. 
På  vårdcentral A  resulterade motsvarande 18 procent av alla vårdkontakter  i en avvikelserapport. På 
vårdcentral B var samma siffra 4,6 procent och på vårdcentral C 1,6 procent. Det är viktigt att poängtera 
att en  avvikelse  inte  alltid har med en  vårdkontakt  att  göra, utan  kan  inträffa  i  samband med  andra 
processer som inte har någon direkt koppling till en patient. Dessa siffror presenteras för att tydliggöra 
att vårdcentral A även procentuellt sett rapporterar betydligt fler avvikelser än både vårdcentral B och C. 
Även hur många avvikelser som rapporteras  i  förhållande  till antal anställda på respektive vårdcentral 
påvisar att förhållandet mellan vårdcentralerna står fast. Detta visas i figur 4.  
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Figur 4 Antal rapporterade avvikelser per anställd på respektive vårdcentral 

 

Antal avvikelser per anställd  för hela  Landstinget  i Östergötland är 0,997  (11438 avvikelser på 11471 
anställda). Vårdcentral A, med 3,8  rapporterade  avvikelser per  anställd och B, med 1,8  rapporterade 
avvikelser per anställd  ligger alltså högre än snittet på  landstingsnivå. Vårdcentral C  ligger strax under 
med 0,8 rapporterade avvikelser per anställd.   

Hur många  olika  personer  som  aktivt  gjort  en  avvikelserapport  är  också  av  intresse.  Även  här  finns 
tydliga skillnader mellan vårdcentralerna. Dock är dessa data inte helt lätta att tyda eftersom det endast 
går att få ut hur många registreringar som gjorts av respektive person. En registrering är inte samma sak 
som en enskild rapport, utan kan innebära att man endast har gått in och gjort en ändring i en befintlig 
rapport. Det är även svårt att  få ut hur många av de anställda på respektive vårdcentral som gjort en 
avvikelserapport, då data presenterar samtliga anställda  inom  landstinget som gjort en registrering på 
den aktuella  ansvariga enheten. Det  innebär att även  registreringar  som gjorts av personer  som  inte 
jobbar på vårdcentralen kommer med. Vilket förklarar varför både vårdcentral A och B har fler personer 
som  avvikelserapporterat  än  antal  anställda  på  vårdcentralen  i  figur  5  nedan.  Vårdcentral  har  34 
anställda, vårdcentral B har 41 anställda och vårdcentral C har 28 anställda.  
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Figur 5 Antal personer som har gjort en avvikelserapportering på respektive vårdcentral 

 

 

 

 

Figur 6 Fördelningen av de rapporterade avvikelsernas allvarlighetsgrad för respektive vårdcentral 
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Figur 6 visar vilken allvarlighetsgrad de rapporterade avvikelserna har haft på de olika vårdcentralerna. 
Fördelningen ser likadan ut hos de tre vårdcentralerna, då tillbud tydligt är den vanligaste avvikelsen och 
olyckor den minst vanliga. Det är dock viktigt att tänka på att dessa indelningar görs av samordnaren och 
huruvida en avvikelse är av den ena eller andra karaktären är en subjektiv definitionsfråga. Men samtliga 
samordnare gav ungefär samma definition på vad en risk, ett tillbud och en olycka är: 

”Risk. Något kunde ha blivit. Tillbud. Något har hänt. Men det vart inget av det. Ingen skada. 
Olycka är ett allvarligare tillbud. Olycka är svårt att bestämma. Får avgöra från fall till fall vilken 
allvarlighetsgrad man ska sätta. När patient är inblandad… då blir det olycka.” (Samordnare 
Vårdcentral A) 

”Risk, om något är på väg att hända. Tillbud, något har hänt… man har halkat. Olycka, det går 
sönder ett ben. I grova drag.” (Samordnare Vårdcentral B) 

”Risk är något som kan hända. Ny produkt eller utrustning till exempel. Titta framåt. Tillbud. 
Något har hänt. Olycka är samma som tillbud, men ändå inte. Allvarligare.” (Samordnare 
Vårdcentral C) 

Detta innebär att samordnarnas personliga uppfattning inte borde resultera i särskilt stora skillnader i 
fördelningen av allvarlighetsgrad. 
 
6.2 Synergi  
Systemet Synergi används på samtliga Vårdcentraler för att rapportera avvikelser. Alla medarbetare har 
tillgång till det formulär som används för att fylla i en avvikelserapport. Formuläret består av en sida där 
allting fylls i i ett och samma steg och skickas sedan automatiskt till avvikelsesamordnaren, verksamhets‐
chefen och  lagras även  i en databas. Avvikelsesamordnaren och verksamhetschefen har tillgång till fler 
funktioner  i  Synergi  och  kan  få  ut  statistik  och  historik  på  samtliga  avvikelser. Detta  innebär  att  de 
använder  sig  av  systemet mer  och  ser  fler  delar  av  det,  vilket  leder  till  att  de  har  en  annan  syn  på 
systemet  än  vad  en medarbetare  har. Deras  kommentarer  om  systemet  skiljer  sig  därför  något  från 
övriga medarbetares.  

De  positiva  kommentarer  som  getts  angående  systemet  har  framförallt  handlat  om  att  systemet  är 
enkelt, tydligt och att det går fort att rapportera. Dock har de negativa kommentarerna tagit överhand, 
framför allt hos samordnare och chefer.  

”Konstiga saker att fylla i ibland. Lite många måsten. För stelt.” (Samordnare Vårdcentral A) 

”Segt system…” (Samordnare Vårdcentral B) 

“Terminologin är himla bökig. Svår att ta till sig.” (Chef Vårdcentral C) 

Systemet anses av en del vara krångligt, svårt att lära sig, stelt och icke användarvänligt. Framför allt så 
har äldre medarbetare svårt att ta till sig systemet, detta kan beror på bristande datorvana. 
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 ”Massa saker som ska fyllas i som man inte alltid vet… Skriver inte alla gånger för det är för 
krångligt och stressigt. Hinner inte. Skjuter på det å så glöms det bort. Skrev mer förr då man skrev 
på papper. Skulle nog skriva mer om det var lättare. Det är ju krångligt med datorer för oss som är 
lite äldre å inte har så stor vana av datorer.” (Medarbetare Vårdcentral C) 

Övriga kommentarer visar att långt ifrån alla avvikelser rapporteras in i Synergi och att det ofta beror på 
att det ännu inte hunnit bli en rutin.  

Skillnader  i  åldersfördelning  på  de  olika  vårdcentralerna  kan  vara  en  bidragande  faktor  till  att 
rapporteringsfrekvensen  ser  så olika ut. En  äldre medarbetare  kan  antas ha mindre datorvana  än en 
yngre  kollega  (IT‐kommissionen,  2002) och  en medarbetare  som närmar  sig pension  kanske  inte har 
samma motivation till att sätta sig in i ett nytt datorsystem som en yngre kollega.  

 
6.3 Organisationen 
Den övergripande organisationen ser likadan ut på de tre vårdcentralerna (se kapitel 2.1.2 
Organisationen på en vårdcentral). De tre olika vårdcentralerna ligger under varsin produktionsenhet 
som separata resultatenheter. Vissa bitar skiljer sig åt, dessa tas upp här. Även en del statistisk data 
presenteras för att ge en tydligare bild av vårdcentralens storlek och demografi.     

 

Tabell 1 Åldersfördelning, könsfördelning samt tjänstenivå på respektive vårdcentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal                               

VC A  ålder  antal     VC B  ålder  antal    VC C  ålder  antal 
   0‐20  0       0‐20  1      0‐20  0
   21‐25  0       21‐25  0      21‐25  0
   26‐30  0       26‐30  1      26‐30  1
   31‐35  6       31‐35  0      31‐35  0
   36‐40  6       36‐40  6      36‐40  4
   41‐45  7       41‐45  2      41‐45  6
   46‐50  3       46‐50  9      46‐50  2
   51‐55  6       51‐55  9      51‐55  5
   56‐60  2       56‐60  10      56‐60  6
   61‐65  2       61‐65  3      61‐65  4
   66‐  2       66‐  0      66‐  0
Total    34     Total    41    Total    28
   Kvinnor  31       Kvinnor  32       Kvinnor  25
   Män  3       Män  9      Män  3
                        

  44 % < 45år       75 % < 45år          60 % < 45år 
                        

 25 heltidstjänster         33 heltidstjänster            25 heltidstjänster 
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6.3.1 Vårdcentral A  
Vårdcentralen har 34 anställda varav 3 är män. Sammanlagt har vårdcentralen 25 heltidsanställningar. 
Majoriteten av de anställda är mellan 31 och 45 år gamla (56 %). På denna vårdcentral är  ledarskapet 
delat mellan  två personer. Det  finns  alltså  två  verksamhetschefer,  varav den ena  även  är medicinskt 
ansvarig.  Hela  arbetsgruppen  träffas  en  gång  i månaden  på  ett  avdelningsmöte.  Dessa möten  leds 
framför allt av en av verksamhetscheferna som  informerar om viktiga punkter och tar upp  frågor som 
behöver diskuteras. Varje enskild medarbetare får också tillfälle att ta upp frågor och säga sitt på dessa 
möten. Vid behov kan även personalen samlas till kortare möten på 5‐10 minuter för att snabbt kunna 
sprida  information. Vem  som helst  i personalen kan kalla  till ett  sådant möte. Vårdcentralen har haft 
Synergi  i  dess  nuvarande  form  sedan  2004. Hantering  av  avvikelser  har  gjorts  redan  innan  systemet 
började användas, då i pappersform som samlades in av verksamhetschefen. Organiseringen av arbetet 
med  avvikelser  är  uppdelat  på  de  olika  yrkesgrupperna, med  en medarbetare  som  är  ansvarig  för 
samordningen av detta arbete. Det vill säga, sjuksköterskorna har en samordnare, sekreterarna en och 
så  vidare.  Det  övergripande  ansvaret  för  samordningen  av  alla  avvikelser  har  dock  den  officiella 
avvikelsesamordnaren.  Vårdcentralen  har  en  tydlig  verksamhetsbeskrivning  som  ger  en  god  insyn  i 
verksamheten  och  organisationen.  I  verksamhetsbeskrivningen  finns  även  rutinerna  för 
avvikelsehantering beskrivet. Under 2007 hade vårdcentralen 716 vårdkontakter, det vill säga tillfälle då 
en patient har haft direkt kontakt med vården.  

6.3.2 Vårdcentral B 
På  vårdcentralen  jobbar  41  personer,  9  av  dem  är  män.  Tjänstenivån  ligger  på  ungefär  33 
heltidsanställningar. Majoriteten (75 %) av de anställda är över 45 år gamla. En gång i veckan träffas hela 
arbetsgruppen  på  ett  personalmöte  som  leds  av  verksamhetschefen  och  delvis  av  den  medicinskt 
ansvarige. Ambitionen är att ha ett  tema på varje personalmöte och  till exempel bjuda  in gäster som 
informerar  om  något  specifikt  område. Under mötet  får  alla möjlighet  att  ta  upp  frågor  som  de  vill 
diskutera eller informera om. Verksamhetschefen gör en talarlista med de som har något att ta upp och 
sedan  får alla på  listan säga sitt. Efter varje personalmöte har sjuksköterskor och undersköterskor ett 
eget möte där de tar upp sådant som endast berör dessa två yrkesgrupper. Vid behov förekommer även 
andra  yrkesspecifika  träffar  (ungefär  en  gång  i  halvåret).  Var  sjätte  vecka  träffas medbestämmande‐
gruppen, som består av representanter från olika fackförbund. Nyinkomna avvikelser hanteras i nuläget 
av  verksamhetschefen  och  avvikelsesamordnaren  jobbar med  gamla  avvikelser  som  behöver  ”jobbas 
undan”. Vårdcentralen saknar en tydlig verksamhetsbeskrivning. Under 2007 hade vårdcentralen 1607 
vårdkontakter.  

6.3.3 Vårdcentral C 
Denna vårdcentral har 28 anställda varav 3 är män. Majoriteten  (60 %) av de anställda är över 45 år 
gamla. Antalet heltidstjänster på  vårdcentralen är 25  stycken och är alltså utspridda på 28 personer. 
Personalen  träffas  en  gång  i  veckan  för  att  få  information  och  diskutera  frågor  som  rör  hela 
personalgruppen. Dessa möten  leds  av  verksamhetschefen. Den medicinskt  ansvarige  har  en  väldigt 
anonym roll i organisationen. Varannan vecka träffas de olika yrkeskategorierna för sig. Två gånger per 
termin  träffas  även  medbestämmandegruppen.  Det  finns  en  verksamhetsbeskrivning  som  tar  upp 
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rutiner och ansvarsområden  som  fungerar  som en  introduktion  till  verksamheten. Avvikelsehantering 
tas dock inte upp i denna. Under 2007 hade vårdcentralen 1502 vårdkontakter. 

Vårdcentral C är en av få vårdcentraler inom LiÖ som har öppen mottagning, vilket innebär att patienter 
kan komma  till vårdcentralen, utan att ha bokat  tid, och  få  träffa en  läkare eller  sjuksköterska. Detta 
arbetssätt har personalen själva valt, för att kunna tillgodose patientgruppens behov.  

”Vi har öppen mottagning kvar… vi har inte tele‐q. Patienten kan ringa direkt in och prata med 
någon. Läkargruppen och distriktssköterskor tycker att de har valt det arbetssättet.” (Chef 
vårdcentral C) 

6.3.4 Jämförelse 
Organisationen vad gäller lednings‐ och mötesform på vårdcentralerna B och C ser ungefär likadana ut, 
medans vårdcentral A skiljer sig ganska ordentligt från de övriga. Medbestämmandegruppen har tagits 
bort för att istället integreras i avdelningsmötena. Vårdcentral A har även delat upp ledarskapet på två 
individer som gemensamt sköter chefskapet. De kortare, 5‐10 minuters, mötena är också något som är 
unikt  för  vårdcentralen,  dessa  medför  en  snabb  informationsspridning  och  inflytande  från 
medarbetarna. Detta  kan  vara en bidragande  faktor  till att  rapporteringsfrekvensen är hög på denna 
vårdcentral. Det öppna och snabba kommunikationssättet medverkar till att skapa en god stämning där 
alla får komma till tals och det kan bidra till att personalen vågar‐ och uppmuntras att – prata om saker 
som  gått  fel  och  behöver  förbättras.  De  korta  mötena  ger  också  möjlighet  att  ta  upp  avvikande 
händelser  när  de  fortfarande  är  aktuella.  På  vårdcentral  B  finns  ingen  tydlig  verksamhetsbeskrivning 
vilket  gör  det  svårt  att  få  en  helhetsbild  över  organisationen.  Både  vårdcentral  B  och  C  saknar 
beskrivning av  rutiner  för avvikelsehantering. Detta kan medföra att de anställda  inte vet vart de  ska 
vända sig när det gäller avvikelser. Det kan också medföra att nyanställda får olika information och på så 
sätt har olika uppfattning om vad, när och hur avvikelsehanteringen ska gå till.  

Det  faktum att vårdcentral C har en öppen mottagning kan påverka arbetssituationen  för personalen 
och därmed rapporteringsfrekvensen. Det kan tänkas att detta arbetssätt ger en mindre stressad miljö 
eftersom  personalen  själva  har  valt  att  jobba  på  detta  sätt  och  det  ger  en  mer  tillfredställande 
arbetssituation. En mindre stressad miljö kan vara en faktor till att rapporteringsfrekvensen är  låg, det 
kan vara  så att avvikelser helt enkelt är ovanliga. Det kan även  tänkas att det är precis  tvärtom – att 
detta arbetssätt har en stressande effekt på personalen eftersom det är svårt att  få en överblick över 
dagens arbete. Denna möjliga stress kan också tänkas vara en faktor till att rapporteringsfrekvensen är 
låg men att det i detta fall beror på att personalen inte hinner med att rapportera. 
 
6.4 Kommunikation 
Kommunikation  är  en  viktig  faktor  för  att  en  organisation  ska  fungera  på  ett  tillfredställande  sätt. 
Genom  kommunikation  sprids  information,  mål  och  förväntningar  inom  gruppen.  Stämningen  och 
attityder  kan  även  påverkas  av  hur  kommunikationen  fungerar.    Hur  kommunikationen  fungerar  på 
vårdcentralerna  ser  lite  olika  ut.  Under  detta  kapitel  presenteras  den  generella  bilden  av  hur 
kommunikationen sker. Exempel tas upp som kan anses beskriva hur kommunikationen fungerar och då 
framför allt med avseende på avvikelsehantering och säkerhetsarbete. 
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6.4.1 Vårdcentral A  
Vid  observationerna  kunde  en  öppen  kommunikation  identifieras.  På möten  till  exempel  rådde  en 
avslappnad och öppen  kommunikation där  alla hade möjlighet  att  säga  sitt. Chefen  tycker  att det  är 
viktigt att alla faktiskt deltar och ställer därför frågor till de som inte sagt så mycket, för att på så sätt få 
alla på samma nivå. Till exempel ”Hur går det med ditt ansvarsområde? Har du funderat något mer på 
det vi pratade om sist?” och så vidare. Detta medför att alla har möjlighet att få insyn i varandras arbete 
och skapar på så sätt ett mycket öppet klimat.     

Medarbetare på vårdcentral A har uttryckt positiva känslor kring formerna kring möten och informations 
‐spridning.  

”(Vi) Har en chef som berättar tidigt om saker å ting. Välinformerade. Ingen behöver gå och undra 
över saker.” (Medarbetare Vårdcentral A)   

Detta tyder på en väl fungerande kommunikation som tillgodoser personalens behov av information och 
delaktighet. Även  rutinerna vid möten  tyder på detta. Under ett möte ska alla  få säga sitt och om en 
medarbetare  inte har något särskilt att ta upp så ställer chefen frågor om dennes arbetssituation eller 
liknande,  för  att  få  alla  att  faktiskt  prata.  En  positiv  och  kreativ  stämning  finns  i  gruppen  och man 
försöker  hitta  nya  roliga  sätt  att  kommunicera  för  att  motivera  varandra.  Detta  märks  i 
kommunikationen,  då  olika  sätt  att  kommunicera  och  sprida  information  hela  tiden  används.  Till 
exempel så har alla avvikelserapporter en gång hängts upp på en  lina i lunchrummet för att alla tydligt 
skulle se dem och bli medvetna om dem. På frågan om det pratas mycket om säkerhet bland personalen 
svarade medarbetaren och chefen så här: 

”Pratas mycket om avvikelser, implicit om patientsäkerhet. Går alltid igenom avvikelser å det 
handlar ju om patientsäkerhet.” (Medarbetare vårdcentral A) 

”Ja, vi synliggör alla avvikelser direkt och har ett väl fungerande system kring hantering av 
avvikelserapporter. Enkelt och bekvämt sätt att ta upp risker och avvikelser. Öppet klimat kring 
avvikelser. Viktigaste är inte att man skriver utan att man synliggör och handlar!” (Chef, 
vårdcentral A) 

6.4.2 Vårdcentral B     
Kommunikationen mellan personalen på möten var öppen och lättsam. Alla hade möjlighet att göra sin 
röst hörd, det var dock  så var det bara ungefär hälften  som pratade under möten. På  frågan om det 
pratas mycket om säkerhet bland personalen svarade medarbetaren så här:  

”Inte uttalat. Finns invävt i arbetet. I alla arbetsuppgifter.”  (Medarbetare vårdcentral B) 

På samma fråga gav chefen detta svar: 

”Har uppe avvikelserapportering ett par gånger per termin. Så visst gör vi det. Sen kan det ju alltid 
göras mer.” (Chef vårdcentral B) 
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Generellt  verkar  det  kommuniceras  väldigt  lite  om  just  avvikelser  och  säkerhetsarbete.  Då  en 
medarbetare  har  gjort  en  avvikelserapportering  kommer  inte  alltid  en  ordentlig  återkoppling,  utan 
endast ett autosvar via e‐post som bekräftar att ärendet har kommit in. Samordnaren upplever inte att 
hon har något försprång jämfört med övriga medarbetare när det gäller säkerhetsfrågor och därför blir 
hon inte tillfrågad av medarbetarna när det gäller sådana frågor. Hon anser inte heller att vårdcentralen 
aktivt kommunicerar kring patientsäkerhet: 

”(Vi) sitter inte ner och diskuterar hur vi ska göra det bättre.” (Samordnare vårdcentral B)  

6.4.3 Vårdcentral C 
Kommunikationen mellan medarbetare var glad och öppen. Mötena på vårdcentralen var framför allt 
informativa och styrda av chefen. Det fanns ingen självklar plats för diskussion i gruppen.  
Kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna verkar inte alltid fungera på ett tillfredställande sätt: 

”Varje arbetsgrupp jobbar ju för sig. Ibland saknas samarbete över yrkesgränserna.” 
(Medarbetare vårdcentral C) 

På frågan om det pratas mycket om säkerhet bland personalen svarade chefen så här:  

”Det gör det. Man pratar om saker som hänt. Varför hände det?” (Chef vårdcentral C) 

Avvikelserapporter  av  allmän  karaktär,  alltså  sådana  som  berör  hela  arbetsgruppen  tas  upp  på 
personalmöten. De som enbart berör en specifik yrkesgrupp tas upp i den aktuella gruppen. Det gör att 
alla inte har insyn och tillgång till allt som sker och rapporteras på vårdcentralen. Det diskuteras mycket 
om  åtgärder  och  hur  saker  och  ting  ska  kunna  göras  bättre,  men  inte  i  explicita  termer  som 
patientsäkerhet. Dessa diskussioner verkar ske informellt. Medarbetarna kommer till samordnaren med 
frågor rörande avvikelser. Om något till exempel är oklart kring vad som är eller inte är en avvikelse. På 
frågan Blir du tillfrågad när det gäller avvikelser och säkerhetsfrågor? Svarade samordnaren så här: 

”Ja, bland annat om vad som är en avvikelse och inte. Får dem att tänka till. Ge ett 
helhetsperspektiv. Personalen kan ha svårt att se att något är en avvikelse. Fortfarande 
syndabockstänk hos vissa i personalen. Vill inte peka ut någon” (Samordnaren vårdcentral C)  

6.4.4 Jämförelse 
Hur den generella kommunikationen påverkar vårdcentralernas avvikelserapportering kan vara svårt att 
säga, men  det  finns  tydliga  skillnader  i  hur  kommunikationen  kring  avvikelser  och  säkerhetsarbete 
fungerar. Vårdcentral A har avvikelser som en självklar och stående punkt vid möten vilket gör att det får 
mycket  plats  och  blir  en  naturlig  del  av  verksamheten.  Det  är  tydligt  att  de  har  lyckats  få  in 
avvikelsehantering som en del  i det dagliga arbetet och använder sig av de rapporterade avvikelserna  i 
det  egna  kvalitetsarbetet.  Även  den  kreativitet  som  finns  bland  personalen  när  det  gäller 
kommunikation  kan  ha  en  positiv  inverkan  på  rapporteringsfrekvensen,  då  det  skapas  en  positiv 
atmosfär  kring  avvikelserapportering.  Den  öppna  kommunikation  som  råder  på  möten  där  alla 
uppmuntras att prata medverkar även  till en öppen miljö. Detta  i  sin  tur medverkar  till att avvikelser 
syns och är något normalt, vilket minskar risken för att medarbetarna känner att de går varandra bakom 
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ryggen då de rapporterar en avvikelse. Denna öppenhet  i kommunikationen kring avvikelser finns  inte 
på  samma  sätt  på  vårdcentral  B  och  C.  Även  om  det  faktiskt  pratas  om  och  diskuteras  kring 
patientsäkerhet även på dessa vårdcentraler så görs det inte på samma explicita sätt som på vårdcentral 
A.  Just  denna  uttalade  kommunikation  kring  avvikelser  kan  antas  ha  en  positiv  inverkan  på 
rapporteringsfrekvensen  eftersom  det  blir  en  naturlig  del  av  de  dagliga  rutinerna.  Kommunikationen 
kring avvikelser på vårdcentral B verkar  inte fungera på ett tillfredställande sätt. Det finns  ingen tydlig 
rutin för hur och när avvikelser ska tas upp och samordnaren verkar inte få tillräckligt med utrymme för 
att kunna bli den stöttepelare eller bollplank som samordnarna på vårdcentral A och C verkar vara för 
övriga medarbetare. 
 

6.5 Chefen 
Chefens  inställning  till  säkerhet  och  avvikelsehantering  spelar  en  stor  roll  för  hur  det  faktiska 
säkerhetsarbetet fungerar på en enhet. Det är chefen som utser avvikelsesamordnaren och bestämmer 
hur  dennes  resurser  ska  fördelas.  När,  var  och  hur  avvikelser  ska  tas  upp  är  också  chefens  ansvar. 
Relationen mellan chefen och samordnaren är viktig. Samordnaren behöver få tydliga uppgifter och stöd 
i  sitt  arbete  som  samordnare.  Chefen  behöver  ha  god  kunskap  om  landstingets  övergripande 
säkerhetsarbete och kunna förmedla detta till arbetsgruppen. Förståelse för varför avvikelsehanteringen 
är  viktigt  är  avgörande  för  att  kunna motivera medarbetarna.  Chefen  på  alla  tre  vårdcentraler  har 
genomgått landstingets ledarskapsutbildning och samtliga har sjuksköterskeutbildning.   

6.5.1 Vårdcentral A 
Chefen  har  jobbat  på  vårdcentral  A  sedan  1992  och  har  varit  chef  lika  länge.  Prioriteringarna  för 
vårdcentralen formuleras på detta sätt:  

”Vi ska bedriva en kvalitativ, god vård för patienten. Patienten kommer först! Vara tillgängliga och 
ha ett gott bemötande.” (Chef, vårdcentral A) 

Kvalitet är ett nyckelord som återkommer och för att kunna uppnå detta anser chefen att det krävs ett 
gott samarbete i arbetsgruppen och att rätt kompetens finns. I detta finns avvikelsehanteringen invävd 
och uppföljning är viktigt  för att kunna säkerställa kvaliteten  i vården. Patientsäkerhet  för denna chef 
innebär att patienten  ska  kunna  känna  trygghet  i  sin  vård och att  kommunikationen  fungerar mellan 
olika aktörer  i vårdkedjan. Samarbetet med  samordnaren  fungerar bra och de  tar hjälp av varandra  i 
säkerhetsfrågor. Avvikelserapporter som kommer från andra enheter är uppskattade:  

”Bra när Synergier kommer från andra enheter. Vi blir hemmablinda och det är bra att ta hjälp av 
andra.” (Chef, vårdcentral A) 

Chefen upplever att hela arbetsgruppen är medveten om vad patientsäkerhet är och att de delar hennes 
uppfattning om vad som är en avvikelse och inte.      



30 
 

6.5.2 Vårdcentral B 
Chefen på vårdcentral B har jobbat som chef sedan fem år tillbaka. Hon har jobbat från och till på vård‐
central B sedan 1992 och har varit chef där i två år. Prioriteringarna för verksamheten är tillgänglighet, 
säkerhet och resursdisponering.  

”Få bra flyt på verksamheten med de resurser man har.” (Chef, vårdcentral B) 

Avvikelsehantering är en del av chefens arbetsuppgifter och hon lägger ner mycket tid på detta område. 
På frågan Vad är patientsäkerhet? svarade chefen så här: 

”Att det ska finnas kompetent personal med rätt utbildning. Att man får rätt vård, på rätt nivå. Att 
man följer de föreskrifter och rekommendationer och vårdprogram som finns. Att man 
systematiskt följer upp avvikelser.” (Chef, vårdcentral B)  

En förståelse för att säkerhetsrisker existerar inom sjukvården finns hos chefen. På frågan Anser du att 
sjukvården är förenad med säkerhetsrisk? gavs detta svar:  

”Ja, delvis. Långa väntetider. Flöden som inte funkar… Bättre sista åren när man följer upp. /…/ 
Finns väl inga helt felfria inom någon verksamhet.” (Chef, vårdcentral B) 

Det  finns  inte en  tydlig plan  för hur säkerhetsarbetet ska genomföras på vårdcentralen. De dokument 
som  finns angående patientsäkerhet är de  som PSE  skickat ut. Chefen har alltså  inte  själv  formulerat 
några riktlinjer för hur avvikelsehantering och säkerhetsarbete ska gå till. Enligt chefen är arbetsgruppen 
medvetna om patientsäkerhet och vill göra rätt. Hon är däremot  inte säker på att medarbetarna delar 
hennes uppfattning om vad en avvikelse är: 

”Vet man ju aldrig, tror det. Försöker avdramatisera. Inga syndabockar, utan rutiner och risker. 
Alla kanske inte tänker så.” (Chef, vårdcentral B) 

Samarbetet med samordnaren upplevs som nära av chefen, de jobbar på varsitt håll men konsulterar 
varandra vid osäkerhet. Det är inte alltid de ser på problemet på samma sätt.  

6.5.3 Vårdcentral C 
Chefen på vårdcentral C har  jobbat  som chef  sedan 1992 och på denna vårdcentral  sedan 2002. Hon 
jobbar fortfarande kliniskt som sjuksköterska för att kunna förankra sitt chefskap i verkligheten och för 
att kunna vara trovärdig som chef. 

”Dina ord väger tyngre när du kan verksamheten.”  (Chef, vårdcentral C) 

Prioriteringarna för verksamheten är att ha rätt resurs och kompetens på rätt plats för att kunna utföra 
uppdrag samt att ha en stabil  läkarbemanning, då patienter oftast vill träffa en  läkare. Patientsäkerhet 
är, enligt denna chef, att patienten  får en bra vård och att  flöden  fungerar  så att patienten går  trygg 
igenom hela vårdprocessen. Hon tar även upp HSAN‐anmälningar och menar att patientsäkerheten visar 
sig  i antal anmälningar. Samarbetet med  samordnaren  fungerar bra, men enligt  chefen  träffas de  för 
sällan och diskuterar avvikelsehantering och saker som hänt. Det verkar finnas en missuppfattning från 
chefens sida om hur mycket tid som samordnaren lägger ner på avvikelsehantering. 
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”Den som har avsatt tid är ju samordnaren. Varje vecka sitter hon.” (Chef, vårdcentral C) 

”En förmiddag varannan vecka är avsatt för administration och där ingår Synergi.” (Samordnaren, 
vårdcentral C) 

Chefen  tror alltså att  samordnaren  jobbar med avvikelsehantering varje vecka medan hon egentligen 
bara  gör  det  några  timmar  varannan  vecka.  Chefen  påpekar  att  avvikelsehanteringen  ännu  inte  har 
kommit  in  i de normala  rutinerna på  vårdcentralen. Hon önskar  att den  kunde bli  en naturlig del  av 
arbetet och att de kunde följa upp rapporter på ett mer effektivt sätt. Hon tror att arbetsgruppen delar 
uppfattning om vad en avvikelse är och att de sätter säkerhet i fokus.      

6.5.4 Jämförelse 
Den  största  skillnaden  mellan  de  tre  cheferna  ligger  i  deras  inställning  till  säkerhetsarbete  och 
framförallt till avvikelsehanteringens betydelse i det arbetet. Alla tre har en bestämd uppfattning om att 
säkerhet  är  något  som  genomsyrar  hela  verksamheten  och  att  det  är  viktigt  att  patienten  ska  få  en 
kvalitativ  vård  och  kunna  känna  sig  trygg  i  sin  vård.  Att  uppföljning  av  avvikelser  behövs  för  att 
säkerställa detta är också en gemensam uppfattning. Chefernas syn på hur denna uppföljning ska gå till 
och vilken form den ska ta skiljer sig däremot åt. Vårdcentral As chef har använt avvikelserapportering 
som  ett  verktyg  sedan  många  år  tillbaka  och  har  hittat  en  bra  balans  för  hennes  egen  del  och 
samordnarens  del  i  avvikelsehanteringen.  Hon  har  även  integrerat  avvikelsehanteringen  i  samtliga 
medarbetares  arbete  genom  att  införa  en  avvikelsehandläggare  i  varje  yrkesgrupp  som  ser  till  att 
gruppen kontinuerligt diskuterar och följer upp avvikelser. Chefen på vårdcentral A har också skrivit  in 
en  tydlig  beskrivning  för  hur  avvikelsehanteringen  ska  se  ut  i  verksamhetsbeskrivningen  för 
vårdcentralen.  En  sådan,  egengjord  beskrivning,  saknas  på  vårdcentral  B  och  dennes  chef  saknar  en 
tydlig  strategi  för  hur  avvikelsehanteringen  ska  se  ut  och  hur  den  ska  användas  för  att  förbättra 
verksamhetens arbete. Samma sak gäller för vårdcentral C, där chefen inte har gjort upp tydliga riktlinjer 
för hur avvikelsehanteringen  ska  skötas. Det  råder också vissa missförstånd kring hur mycket  tid  som 
läggs ner  på  avvikelsehanteringen,  vilket  tyder på  att det  inte  finns  en  tydlig  kommunikation mellan 
chefen och  samordnaren när det gäller detta arbete. Chefen på vårdcentral B verkar  själv ha  förstått 
innebörden av ett systemperspektiv och att det är viktigt att få bort syndabockstänket, men hon saknar 
uppfattning om hur arbetsgruppen ser på det hela. Denna bristande kännedom om hur medarbetarna 
ser  på  saken  tyder  på  att  det  inte  gjorts  en  satsning  för  att  få  alla  att  förstå  tanken  med 
avvikelsehanteringen och LiÖs säkerhetsarbete. Att inte ha en tydlig bild av varför avvikelsehanteringen 
är viktig kan leda till att man låter bli att rapportera avvikelser då det är oklart vad det är bra för. Chefen 
på  vårdcentral  C  verkar  ha  en  uppfattning  om  patientsäkerhet  som  inte  går  helt  i  linje  med 
systemperspektivet. Att patientsäkerhet visar sig i antal HSAN‐anmälningar är bara en del av sanningen. 
Visst är HSAN‐anmälningar ett mått på bristande kvalitet  i en mening, men det  finns många aspekter 
som definierar patientsäkerhet, som patienten inte märker av och därför inte kan anmäla. 
 

6.6 Samordnaren  
Rollen som samordnare  innebär  i första hand att handlägga alla de avvikelserapporter som kommer  in 
till enheten,  fylla  i nödvändig  information och klassificera avvikelser. Men det  innebär också att man, 
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tillsammans med verksamhetschefen, har möjlighet att påverka personalgruppen i frågor som berör just 
säkerhetsarbete.  I och med att  samordnaren har genomgått utbildning  från PSE,  så har hon eller han 
större  insyn  i  landstingets övergripande mål när det gäller avvikelserapportering och patientsäkerhet. 
Detta gör att deras åsikter och inställning till enhetens arbete med avvikelser och säkerhet kan komma 
att påverka övrig personal. Samordnarens  roll  i gruppen är  förstås avgörande  för hur  inflytandet över 
medarbetarna ser ut. Att vara samordnare  innebär att ta på sig en uppgiftsorienterad roll och det kan 
vara svårt att känna sig bekväm i den rollen om man normalt har en samspelsroll.  

6.6.1. Vårdcentral A 
En  läkarsekreterare  är  utsedd  till  avvikelsesamordnare  av  verksamhetschefen  för  att  handlägga  alla 
avvikelserapporter som skrivs. Det finns även en person  inom varje yrkeskategori som ansvarar för att 
avvikelser  och  åtgärdsförslag  diskuteras  inom  den  specifika  gruppen.  Avvikelsesamordnaren  har 
genomgått  Patientsäkerhetsenhetens  utbildningar  i  systemet  Synergi,  händelseanalys  och  riskanalys 
samt statistik.  

Samordnaren på vårdcentral A har jobbat inom landstinget sedan 1989. Hon har varit samordnare sedan 
Synergi startade 2003. Hon var intresserad av patientsäkerhetsfrågor och tackade därför ja när hon blev 
tillfrågad att bli avvikelsesamordnare. Hon har jobbat på vårdcentral A sedan januari 2006 och fortsatte 
som  samordnare  när  hon  började  där.  Utöver  de  arbetsuppgifter  som  ingår  i  tjänsten  som 
läkarsekreterare  så har  samordnaren  fyra  timmar per vecka avsatta  för avvikelsehantering. Denna  tid 
används  för att gå  igenom  inkomna avvikelser och  följa upp åtgärder. Tyvärr så är det denna  tid som 
lättast  försvinner  till  förmån  för  annat.  När  det  är  stressigt  på  arbetsplatsen  behöver  ibland 
samordnaren rycka in på olika ställen, till exempel i receptionen och då får avvikelsehanteringen skjutas 
åt sidan. På frågan Hur är din inställning till att vara avvikelsesamordnare? svarar hon så här: 

”Roligt! Kan vara stressigt när övrig verksamhet är stressig. Men oftast inte.” (Samordnare, 
vårdcentral A) 

 Samordnaren har en mycket positiv  inställning till sin roll som  just samordnare och tycker att hon  får 
gehör för sin kunskap och sina åsikter angående avvikelser och säkerhetsarbete, både från chefen och 
från övrig personal. Samarbetet med verksamhetschefen fungerar väl och samordnaren känner att hon 
har chefens stöd i sitt arbete med avvikelser.   

6.6.2 Vårdcentral B 
Avvikelsesamordnaren är  läkarsekreterare och har  landstingets grundläggande utbildning  i Synergi och 
statistik. Hon har arbetat på vårdcentralen sedan 2006 och blev utsedd till avvikelsesamordnare för ett 
och ett halvt år sedan, då den förra slutade. Hon blev tillfrågad därför att hon hade mycket erfarenhet 
av  datorer  samt  datautbildning.  Som  det  ser  ut  nu  på  vårdcentralen  så  delar  samordnaren  och 
verksamhetschefen  på  hanteringsarbetet  av  avvikelser.  Samordnaren  jobbar  framför  allt med  att  få 
undan och avsluta gamla ärenden som blivit liggande efter den förra samordnaren. Verksamhetschefen 
hanterar nyinkomna ärenden. Detta har skapat en viss frustration hos samordnaren och hon känner att 
hon skulle vilja ha mer utbildning och mer avsatt tid för avvikelsehantering. I dagsläget har samordnaren 
ingen tid avsatt för avvikelsehantering, utan får ta sig tid när det behövs. Hennes egen uppfattning om 
rollen som samordnare sammanfattas på ett bra sätt i detta citat: 
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”Roligt. Lite mer utbildning skulle vara bra. Svårt att komma till och ta sig tid. Kan alltid utvecklas 
och bli bättre. Skulle vilja ha mer tid avsatt! Då skulle det vara ännu roligare” (Samordnare, 
Vårdcentral B) 

Samordnarens roll i arbetsgruppen verkar inte vara särskilt tydlig. Medarbetaren som intervjuades visste 
inte vem som var avvikelsesamordnare på vårdcentralen, utan trodde att chefen hade denna roll. Detta 
kan  bero  på  att  det  är  chefen  som  hanterar  nyinkomna  ärenden  och  därför  är  den  som  också  ger 
återkoppling på dessa och på så sätt är den som ”syns” i samband med avvikelserapportering.  

6.6.3 Vårdcentral C 
En undersköterska är utsedd till avvikelsesamordnare och ansvarar tillsammans med verksamhetschefen 
för hanteringen av avvikelserapporter. Avvikelsesamordnaren har  jobbat på vårdcentralen sedan 1999 
och blev 2004 utsedd till samordnare av chefen och hade ingen tidigare erfarenhet av dessa frågor. Hon 
har landstingets grundläggande utbildning i Synergi och statistik. En förmiddag varannan vecka är avsatt 
för diverse administrativa uppgifter,  i dessa  ingår avvikelsehanteringen. Denna tid används framför allt 
till  andra  saker, då det  inte  kommer  in  så många  avvikelserapporter. Ungefär  tre  timmar  i månaden 
ägnas åt avvikelsehantering. Relationen  till chefen  fungerar bra. De har  som mål att  träffas en gång  i 
månaden för att diskutera och stämma av arbetet med avvikelser, men det blir sällan så ofta, på grund 
av att de inte fått in det i sina rutiner. Samordnaren får ofta rycka i chefen för att få till ett möte. Även 
relationen till övriga medarbetare fungerar bra och samordnaren får ofta frågor om vad som kan räknas 
som avvikelse eller  inte och huruvida en avvikelse  ska  rapporteras eller  inte. Hon  känner att hon  får 
bidra med ett helhetsperspektiv till personalen och få dem att tänka efter en extra gång när saker går 
snett.  Inställningen  till  att  vara  avvikelsesamordnare  är mestadels  positiv.  En  viss  frustration  verkar 
finnas över att Synergi  inte riktigt  fungerar på ett  tillfredställande sätt, hon anser att systemet  inte är 
användarvänligt  och  att  det  är  långsamt.  Även  en  viss  skepticism  finns  kring  nyttan  med  att 
avvikelserapportera.  

”… leder det någonvart? Eller är det bara statistik? Man önskar att det blir förändring tack vare 
detta. Men det finns aldrig någon information om Synergis effekter.”  (Samordnare, Vårdcentral C)  

 

Tabell 2 Utbildningar som respektive samordnare har genomgått 

  Samordnare A  Samordnare B  Samordnare C 

Utbildning 

Synergi/ 
Statistik, 
Patientsäkerhet, 
Risk‐ och 
Händelseanalys 

 

Synergi/Statistik

 

Synergi/Statisktik 
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6.6.6 Jämförelse 
Att ha avsatt tid för att jobba med avvikelsehantering är viktigt för att samordnaren ska känna att det är 
en verklig och meningsfull arbetsuppgift. Det är dock bara samordnaren på vårdcentral A som har denna 
specifikt avsatta tid. Alla tre samordnare har uttryckt en positiv  inställning till sin roll som samordnare 
och tycker att det är en rolig arbetsuppgift. Frustrationen som samordnaren på vårdcentral B uttrycker 
kommer  sig av att hon  inte  får  tillräckligt med  tid  som  samordnare och det gör att hon  inte kommer 
framåt  i  sitt  arbete.  Hon  efterlyser  även mer  utbildning  vilket  tyder  på  en  vilja  att  utvecklas  i  sin 
samordnarroll.  Samordnaren  på  vårdcentral  C  ser  inte  en  tydlig  nytta med  avvikelserapporteringen, 
detta beror på bristande återkoppling och  information  från högre ort  (PSE) om vad  som händer med 
avvikelsehanteringen  och  hur  det  går  med  säkerhetsarbetet.  Både  vårdcentral  B  och  C  har  alltså 
samordnare som känner sig frustrerade på grund av bristande motivation och otydliga mål. Vårdcentral 
A har däremot en samordnare som får det utrymme som krävs för att rollen ska bli betydelsefull. Hon 
har även mer omfattande utbildning än de övriga två samordnarna på ämnet vilket ger henne mer insyn 
i LiÖs övergripande säkerhetsarbete.  
 

6.7 Säkerhetskultur 
Skillnaderna som påträffats  i de ovanstående områdena kan sammanfattas  i detta område. Säkerhets‐
kulturen  innefattar den övergripande  inställningen människorna  i en organisation har till säkerhet och 
risker och till sin roll i det större sammanhanget. Hur ledaren ser på säkerhetsarbete och hur denna syn 
kommuniceras till och uppfattas av medarbetarna har en betydande del i säkerhetskulturen. På alla tre 
vårdcentraler är patienternas säkerhet en hög prioritering. Att patienterna ska få en trygg och bra vård 
är en självklarhet för samtliga respondenter.    

6.7.1 Vårdcentral A 
På  vårdcentral  A  råder  en  säkerhetskultur  som  går  i  linje  med  Patientsäkerhetsenhetens  system‐
perspektiv. Alla medarbetare  tar  sitt  ansvar  för  att  lyfta  fram  avvikelser  och misstag  som  sker  inom 
verksamheten  för  att  kunna  hitta  lämpliga  åtgärder.  Hur  dessa  åtgärder  ska  se  ut  och  hur  de  ska 
implementeras  är  också något  som  alla medarbetare  är med  och  påverkar.  Riskanalys  har  gjorts  två 
gånger på vårdcentralen. Båda gångerna gjordes de på egen hand, utan hjälp från PSE. Det finns ett väl 
fungerande  system  för  hur  avvikelser  hanteras.  Synergi  används  som  ett  verktyg  för  att 
avvikelsehanteringen  ska  fungera  på  ett  smidigt  sätt.  Externa  avvikelserapporter  kommer  till 
vårdcentralen från andra enheter inom den östra länsdelen och vårdcentralen skickar avvikelserapporter 
till andra enheter. Den höga siffran (50) i figur 5 Antal personer som har avvikelserapporterat (under 6.1 
Avvikelser)  tyder på  att  avvikelserapportering mellan olika  enheter  förekommer  frekvent och  att det 
fungerar bra.   

”Även på externa rapporteringar till andra enheter har återkoppling kommit.” (Medarbetare, 
vårdcentral A) 

Medarbetarna vet vem som är samordnare på vårdcentralen och vad denna gör. Samordnarens del i det 
övergripande  säkerhetsarbetet  är  tydligt  för  alla  och  hon  har  som  samordnare  en  hög  ställning  i 
gruppen, som medför att de lyssnar på henne när det gäller avvikelser och säkerhet.     
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6.7.2 Vårdcentral B 
Medarbetarna på vårdcentral B försöker väva in säkerhet i det dagliga arbetet. De är medvetna om att 
processer måste  fungera på ett effektivt  sätt  för  att patienten  ska  få en  så bra  vård  som möjligt. På 
frågan om vårdcentralen jobbar aktivt med patientsäkerhet svarade medarbetaren så här: 

”Vi jobbar på många olika områden. Till exempel försöker vi dokumentera på ett effektivt sätt (i 
journal). Läkemedelshantering… mycket regelverk kring det. Tas på stort allvar!” (Medarbetare, 
vårdcentral B)      

LiÖs övergripande säkerhetsarbete verkar dock inte vara helt känt på vårdcentralen. Samordnarens roll 
är otydlig och alla vet inte vem som är samordnare på vårdcentralen. Säkerhetskulturen ligger på ett sätt 
i varje enskild individ på denna vårdcentral. En gemensam bild av vad som behöver göras för att trygga 
patienters säkerhet finns inte utan var och en har sin egen uppfattning om vad patientsäkerhet innebär. 
Arbetsgruppen har  inte suttit ner och diskuterat hur säkerhetsarbetet ska fungera och hur Synergi ska 
ingå i det arbetet. Medarbetaren uttryckte en osäkerhet över vad som ska rapporteras och när. Även en 
känsla av att vara gnällig och  tjatig när hon skrev avvikelserapporter gjorde att hon  tyckte att det var 
problematiskt  att  förhålla  sig  till  avvikelserapporteringen.  Det  har  inte  gjorts  någon  händelse‐  eller 
riskanalys på vårdcentralen.  

6.7.3 Vårdcentral C 
På vårdcentral C  jobbar man med säkerhet på ett  implicit sätt. Genom öppen mottagning och telefon‐
tider  (inte  tele‐q)  jobbar de  för att patienten  lätt  ska kunna nå  vården. Detta är en av de  saker  som 
medarbetaren tar upp som exempel på patientsäkerhet. 

”Patienten ska kunna nå sjuvården! Tele‐q är till exempel för krångligt för många äldre, vilket gör 
att de inte når vården alla gånger.”  (Medarbetare, vårdcentral C) 

Det verkar tyvärr vara så att det förebyggande säkerhetsarbetet ibland glöms bort. Riskfyllda beteenden 
och  händelser  uppmärksammas  inte  på  samma  sätt  som  när  något  faktiskt  har  hänt.  Samordnaren 
menar att just denna bit skulle kunna bli bättre hos medarbetarna. Så här svarar hon på frågan Upplever 
du att personalen är medvetna om patientsäkerhet?    

”Inte som man skulle vilja. Mest när det är uppenbara saker… inte risker.” (Samordnare, 
vårdcentral C) 

Det finns inga uttalade riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska gå till på verksamheten och ingen stående 
punkt för avvikelser finns på möten. Chefens uppfattning om vad som behöver göras för att säkerställa 
säkerheten går  i  linje med PSE, men denna uppfattning kommer  inte  riktigt ut  i verksamheten. Vilket 
innebär att alla inte är införstådda med hur säkerhetsarbetet ska gå till.  

”Försöka åtgärda synergier. Ta upp dem i de forum som det behövs. Vid nya rutiner så går vi 
igenom hur vi ska säkerställa. Minimera riskerna.” (Chef, vårdcentral C) 

Det finns också en del missförstånd från medarbetarnas sida kring vad Synergi används till och varför. En 
medarbetare förvånades över att patienter ska ha möjlighet att lämna åsikter i Synergi: 
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”Ska de lämna åsikter i synergi? Där medicinska avvikelser ska rapporteras?” (Medarbetare, 
vårdcentral C)   

Medarbetarna vet vem som är avvikelsesamordnare men verkar inte riktigt ha koll på vad denna gör. 
Vårdcentralen har genomfört två händelseanalyser, båda i samarbete med PSE.  

6.7.4 Jämförelse 
Skillnaderna  mellan  vårdcentralerna  vad  gäller  säkerhetskultur  finns  framför  allt  i  hur  väl  de  har 
anammat de övergripande riktlinjerna  från PSE. Alla  tre vårdcentraler  jobbar med säkerhet och tycker 
det är viktigt, men endast vårdcentral A har en tydlig, uttalad strategi för hur säkerhetsarbetet ska gå till. 
Denna  strategi  går  i  linje  med  landstingets  riktlinjer  för  patientsäkerhet.  Genom  att  tillsammans 
diskutera avvikelser och åtgärder får samtliga medarbetare på vårdcentral A möjlighet att påverka hur 
säkerhetsarbetet ska se ut. De får också en chans att förstå varför det är viktigt att avvikelserapportera 
då de faktiskt kan se och märka av resultaten. Denna förståelse för Synergis syfte verkar ha en positiv 
inverkan på avvikelserapporteringsfrekvensen. Vårdcentral B och C har en säkerhetskultur som är mer 
implicit och som innebär att medarbetarna jobbar med säkerhet på ett mer traditionellt sätt. De pratar 
om saker som hänt sinsemellan, men tar det inte vidare på en högre nivå. De vill göra rätt och se till att 
patienten får en bra vård, men hur avvikelserapportering kan användas för att effektivisera det arbetet 
är  inte  tydligt  för dem. Synergi är  i dagsläget,  för många medarbetare på vårdcentral B och C, endast 
ytterligare ett moment som ökar stressen i arbetet.     

Vissa  skillnader  kan  också  ses  i  hur  väl  avvikelserapporteringen  fungerar mellan  olika  enheter  i  den 
specifika  länsdelen  (västra,  östra  och  centrala).  Hur  primärvårdschefen  ser  på  säkerhetsarbete  och 
avvikelserapportering kan påverka verksamhetscheferna som i sin tur påverkar medarbetarna.  
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7. Slutsats 
Skillnaderna  i  avvikelserapporteringsfrekvens  går  utöver  vårdcentralers  antal  anställda  och  vård‐
kontakter.  Stressnivå  skulle  kunna  vara en  förklaring. Vårdcentral C  som har ett eget  arbetssätt med 
öppenmottagning,  har  lägst  avvikelserapporteringsfrekvens  och  detta  skulle  kunna  bero  på  att 
personalen  känner  sig mindre  stressad  och  därför  helt  enkelt  inte  har  lika många  avvikelser. Denna 
förklaring är inte helt pålitlig eftersom både samordnare och medarbetare på denna vårdcentral menar 
att det är  långt  ifrån alla avvikelser som rapporteras  (se s. 26). Datorvana skulle kunna vara en annan 
förklaring.  En  vårdcentral  med  hög  medelålder  i  personalgruppen  kan  tänkas  ha  färre  avvikelse‐
rapporteringar  än  en med  lägre medelålder,  på  grund  av  att  de  äldre medarbetarna  drar  sig  för  att 
använda Synergi. Även denna förklaring är opålitlig eftersom vårdcentral C har färre äldre (över 45 år) 
medarbetare  än  vårdcentral B. Kommentarer  kring  Synergi pekar också på  att det  inte bara  är  äldre 
medarbetare som tycker att Synergi är krångligt och även på vårdcentral A och B sker det avvikelser som 
aldrig rapporteras.  

De faktorer som verkar påverka avvikelserapporteringen mest och där de tydligaste skillnaderna kan ses 
är i hur vårdcentralen har tagit till sig landstingets syn på hur säkerhetsarbete ska gå till. För att kunna 
jobba med säkerhetsfrågor utifrån ett systemperspektiv, i enlighet med PSE, krävs en full förståelse för 
vad detta perspektiv innebär, hur det är tänkt att fungera och vad som krävs för att det ska ge resultat. 
Denna  förståelse  finns  i  ganska  hög  grad  på  vårdcentral  A  och  är  synlig  i  chefens  inställning, 
samordnarens roll samt kommunikationen och organisationen kring avvikelser och säkerhetsarbete.  

• Chefen har en positiv inställning till avvikelserapportering och har förstått hur PSE jobbar 
med säkerhet i enlighet med systemperspektivet  

• Samordnaren har en tydlig roll och passande utbildning för att kunna känna sig trygg i denna 
roll 

• Vårdcentralen har ett väl fungerande system för hur avvikelser ska hanteras  

• Medarbetarna är införstådda och medverkande i säkerhetsarbetet och 
avvikelserapporteringens del i det hela och kommunikation kring detta arbete sker 
kontinuerligt 

Allt detta kan summeras i att vårdcentral A har en säkerhetskultur som grundar sig i de riktlinjer som PSE 
har för patientsäkerhet. Det är alltså  insikten  i och förståelsen för vad systemperspektivet  innebär och 
varför det tillämpas som gör att vårdcentral A har betydligt högre avvikelserapporteringsfrekvens än de 
övriga två vårdcentralerna. Det går  inte att se några tydliga skillnader mellan vårdcentral B och C som 
kan förklara varför även dessa två skiljer sig åt så mycket när det gäller avvikelserapportering.  

En tydlighet krävs alltså från PSE gentemot chefer och samordnare för att få dem att jobba mot rätt mål 
och få en förståelse för landstingets övergripande syn på säkerhet. Det krävs också att cheferna i sin tur 
strukturerar upp det  lokala  säkerhetsarbetet på enheten  så att det går  i  linje med PSE och  så att det 
passar verksamheten.  
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7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån dessa slutsatser skulle det vara intressant att titta vidare på hur information går ut till enheterna 
från PSE. Vad är det som gör att vissa verksamhetschefer tar till sig informationen och andra inte gör det 
i samma utsträckning. Får alla samma information? Att titta vidare på skillnaderna mellan vårdcentral A 
och B är också av intresse för att på så sätt kunna identifiera ytterligare faktorer som skiljer dem åt.  

Det  skulle  också  vara  av  värde  att  titta  på  säkerhetskulturen  på  samma  vårdcentraler  utifrån  ett 
förklarande  perspektiv.  Helt  enkelt  ta  reda  på  om  en  verksamhet  blir  säkrare  för  att  de  har  hög 
avvikelserapporteringsfrekvens.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag, Chefen 
 

Chef 
Namn:        
Vårdcentral: 

Bakgrundsfrågor / Faktafrågor 
Vad har du för utbildning? 

Har du någon utbildning i ledarskap? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

Hur länge har du jobbat på denna Vårdcentral? 

Hur länge har du varit chef? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Har du avsatt tid för arbete med avvikelser?   
Om ja: hur mycket? 

Använder du den tiden till avvikelsearbete? 

Diskussionsfrågor 
Hur ser dina prioriteringar ut för verksamheten på Vårdcentralen ut? 

Vad är patientsäkerhet? Beskriv! 

Anser du att sjukvården är förenad med säkerhetsrisk?  

Hur fungerar arbetsgruppen?  

Hur är stämningen i arbetsgruppen? 

Pratas det mycket om säkerhet bland personalen? 

Upplever du att personalen är medvetna om patientsäkerhet?  
Om ja: gäller det samtliga?  

Jobbar ni aktivt med patientsäkerhet?  
Om ja: gäller det samtliga? 

Avvikelser 
Ge din definition av vad en avvikelse är: 

Vad är skillnaden mellan en risk, ett tillbud och en olycka? 

Tror du att dina kollegor delar din uppfattning om vad en avvikelse är? 

Hur ser processen ut när något gått snett? 
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Hur tycker du att Synergi fungerar?  

Uppfyller systemet dina förväntningar och krav?  

Hur ser din relation till avvikelsesamordnaren ut?  

Samarbetar ni i säkerhetsfrågor? 

Har det gjorts någon händelse‐ eller riskanalys på VC?  

Om ja: Gjordes den i samarbete med PSE? 
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag, Samordnaren 
 

Samordnare 
Namn: 
Vårdcentral: 

Bakgrundsfrågor / Faktafrågor 
Vad har du för utbildning? 

Vad har du för utbildning som avvikelsesamordnare? (Kolla upp detta innan och fyll i) 

Hur länge har du jobbat inom landstinget? 

Hur länge har du jobbat på denna Vårdcentral? 

Hur länge har du varit samordnare? 

Hur kom det sig att du blev samordnare? (På eget initiativ, tillfrågad av chef, rekommenderad av 
annan?)  

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Har du avsatt tid för arbete med avvikelser?   
Om ja, hur mycket? 

Använder du den tiden till avvikelsearbete? 

Diskussionsfrågor 
Anser du att sjukvården är förenad med säkerhetsrisk?  

Händer det att saker går snett?  

Beskriv processen kring en rapporterad avvikelse.   

Hur ser din relation till chefen ut?  

Får du det utrymme du behöver som avvikelsesamordnare? 

Hur ser din relation till andra medarbetare ut i egenskap av samordnare?  

Blir du tillfrågad när det gäller avvikelser och säkerhetsfrågor? 

Upplever du att personalen är medvetna om patientsäkerhet? 

Jobbar ni aktivt med patientsäkerhet?  
Om ja: Gäller det alla på vårdcentralen? 

Hur är din inställning till att vara avvikelsesamordnare? 
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Avvikelser 
Ge din definition av vad en avvikelse är: 

Vad är skillnaden mellan en risk, ett tillbud och en olycka? 

Tror du att dina kollegor delar din uppfattning om vad en avvikelse är? 

Hur tycker du att synergi fungerar?  

Uppfyller systemet dina förväntningar och krav?  

Har det gjorts någon händelse‐ eller riskanalys på VC? 
Om ja: Gjordes den i samarbete med PSE? 
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Bilaga 3 – Intervjuunderlag, Medarbetare 
 

Medarbetare 
Namn: 
Vårdcentral: 
Yrke: 

Bakgrundsfrågor / Faktafrågor 
Vad har du för utbildning 

Hur länge har du jobbat inom landstinget? 

Hur länge har du jobbat på denna Vårdcentral? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vad är synergi? 

Vem är avvikelsesamordnare på Vårdcentralen?  

Vad gör denna?  

Diskussionsfrågor 
Hur fungerar arbetsgruppen?  

Hur är stämningen i arbetsgruppen? 

Känner du att du har möjlighet att påverka på din arbetsplats? 

Händer det att saker går snett?  

Beskriv ett scenario då något blivit fel.  

Anser du att sjukvården är förenad med säkerhetsrisk?  

Vad är patientsäkerhet? Beskriv! 

Upplever du att personalen är medvetna om patientsäkerhet? 

Jobbar ni aktivt med patientsäkerhet?  
(Om ja, vilka? Samtliga, några enskilda?) 

Pratas det mycket om säkerhet bland personalen? 

Avvikelser och rapportering 
Har du någon gång rapporterat en avvikelse? 

Har du rapporterat en avvikelse under de senaste sex månaderna? 
Om, ja: Vad var det som gjorde att du rapporterade? 

Fick du någon återkoppling på det du rapporterat?  
Om ja: Från vem?  
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Hur tycker du att Synergi fungerar?  

Uppfyller systemet dina förväntningar och krav? 

Ge din definition av vad en avvikelse är. 

Vad är skillnaden mellan en risk, ett tillbud och en olycka? 

Tror du att dina kollegor delar din uppfattning om vad en avvikelse är? 
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Bilaga 4 – Information inför intervju 
 

Linköpings universitet, oktober 2008     

     

Information inför intervju 
 

Jag heter Cecilia Wahlund och läser Kognitionsvetenskap på Linköpings universitet. Intervjun du kommer 
att medverka i är en del av mitt examensarbete . Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse och 
insyn i din, samt vårdcentralens, inställning till patientsäkerhet och avvikelsehantering.  

Intervjun kommer att ta ungefär en timme.  

Jag kommer att ställa kortare frågor om din bakgrund och utbildning och sedan gå in på mer öppna 
frågor som berör din arbetssituation och patientsäkerhet. 

Allt material kommer att avpersonifieras så att det inte går att identifiera enskilda individer utifrån det 
som sägs.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

E‐mail: cecilia.wahlund@gmail.com 
Mobiltelefon: 0739‐XXXXXX 

Med vänlig hälsning, 
Cecilia Wahlund 

   

 

 

 

 


